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Psychoterapia

Supervízia – „palička pomocníčka“

Boris Čech

Supervison – „Daily wand“

Súhrn

Čo je supervízia? Čo ponúka? V príspevku autor prináša rôzne pohľady na supervíziu, spomína na svoje
psychoterapeutické začiatky a predovšetkým sa snaží reflektovať svoju filozofiu supervízie. Opisuje svoje
prvé skúsenosti so supervíziou, so supervíziou v psychodynamickej psychoterapii, v streetworku a ponúka
možnosť širšieho poňatia problematiky cestou integratívnej supervízie. Autor krátko predstavuje niektoré
modely integratívnej supervízie a prináša vlastný pohľad na význam toho-ktorého prístupu v supervízii
a celkovej hodnoty supervízie tak, ako ju vníma v osobnej rovine.

Kľúčové slová: supervízia, psychodynamická psychoterapia, streetwork, integratívna supervízia, modely
integratívnej supervízie.

Summary

What is supervision? What supervison offers? Author brings in the article different views over supervision,
he remembers of his psychotheraputical beginnings and tries to reflect his philosophy of supervison. He
describes his first experiences with supervision, supervison in psychodynamic psychotherapy, in youthwork
and he offers possibility of wider notion of supervison via integrativ approach. Author shortly introduces
some models of integrative supervision and he brings personal view of importance this or this approach of
supervison and global value of supervison, too.

Key words: supervision, psychodynamic psychotherapy, youth work, integrativ supervision, models of in-
tegrative supervision.

Pod supervíziou si vo všeobecnosti možno predstaviť ozaj
veľmi rôznorodú činnosť s pestrou škálou aktivít zacielených
na diferencované ciele. Uplatňuje sa úzko špecificky v jed-
notlivých smeroch a školách psychoterapie, je nápomocná
sociálnym pracovníkom, poradcom, ľuďom pracujúcim v ko-
munitnej starostlivosti, manažérom. . . Supervízia môže po-
skytovať podporu a bezpečie, môže upevňovať profesionálne
sebavedomie, môže rozširovať poznanie, dávať možnosť zo-
rientovania sa, môže ukázať smer, stanoviť štruktúru, po-
môcť zvládať pochybnosti a neistoty, môže ponúknuť tech-
niky a intervencie, taktiež umožniť kontrolu, ale aj otvoriť
priestor pre kreativitu – a takto by sme mohli pokračovať
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ďalej. Pre niekoho znamená supervízia viac to, pre iného zase
viac tamto.

Zároveň však akákoľvek supervízia má aj spoločnú rovinu
– rovinu stretnutia sa, interpersonálneho kontaktu, komuni-
kácie medzi dvoma či viac ľuďmi. Táto rovina je v superví-
zii nezastupiteľná a jej účastníci – supervízor a supervido-
vaný/á, či supervidovaní sú v nej nepostrádateľní. . . Aká by
to bola supervízia bez supervízora? A aká by to vôbec bola
supervízia, keby v nej chýbal supervidovaný, však?

Julie Hewsonová, skúsená supervízorka, transakčná ana-
lytička priniesla na konferencii o supervízii v Jánskych Láz-
ňach v novembri 2004 svoj pohľad na supervíziu, ktorej rozu-
mie ako vyššiemu, širšiemu, „super“ nahliadaniu na situáciu,
prípad, záležitosť alebo ako procesu hodnotenia, sledovania
či inšpekcie. Pre ňu osobne supervízia znamená radosť z dá-
vania aj dostávania.
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Wosketová a Page (podľa Carrol a Tholstrupová, 2004)
pokladajú za hlavnú úlohu supervízie uvoľniť silu a energiu
v supervidovanom, ktorý by s jej pomocou mal byť schopný
aktivovať a podporovať svojich klientov. Supervízia by mala
hlavne podnecovať terapeuta v jeho samostatnosti, poskyt-
núť mu podporu (container), ktorá ho podrží a zároveň udrží
pri úlohe.
Hawkins a Shohet (2004) pripomínajú Winnicottovu kon-

cepciu „dosť dobrej matky“, ktorá, keď po nej dieťa hodí
jedlo, nereaguje prehnanou reakciou, ale dokáže takú uda-
losť vnímať ako vyjadrenie prechodnej neschopnosti dieťaťa
vysporiadať sa s okolitým svetom. Zvládnuť to, ako zdô-
razňuje Winnicott, je lepšie matka schopná, pokiaľ ju samú
niekto podporí (napr. otec dieťaťa alebo iný chápajúci do-
spelý). V duchu tejto koncepcie ponúkajú Hawkins a Shohet
užitočnú analógiu pre supervíziu, kde „dosť dobrý“ poradca
alebo terapeut môže prečkať negatívne útoky klienta vďaka
podpore a sile supervízneho vzťahu.
Moje vlastné psychoterapeutické začiatky boli živelné

a intuitívne. To, čo som mal možnosť odpozorovať v za-
behnutom systéme biologicky orientovaného psychiatrického
oddelenia ako začínajúci lekár, boli racionálne psychoterape-
utické intervencie. Mal som pocit, že psychoterapia by mohla
znamenať aj niečo viac. Presnejšie kontúry začal tento môj
pocit nadobúdať po tom, čo som vstúpil do zážitkového dy-
namického psychoterapeutického výcviku. Neskôr pribúdali
aj teoretické vedomosti, objavil som štruktúru a základné
princípy rôznych psychoterapeutických prístupov. S pribú-
dajúcimi vedomosťami rástla neistota mojich psychoterape-
utických intervencií. Hľadal som teoretickú oporu pri inter-
venciách, nespoliehal som sa už toľko na živelnosť a intuitív-
nosť. Stále viac sa objavovala potreba prejsť si s niekým to,
čo sa v psychoterapii deje, potreba supervízie.
V posledných rokoch Československa som ešte stihol zo-

pár „bálintoviek“ v Bratislave. Keď boli vedené ostrieľanými
supervízormi, mali šťavu, boli podnetné a nezraňovali. Väč-
šinou som mal šťastie, že som bol práve v skupine, ktorú
viedol takýto supervízor. Neviem, či sa ako supervízor vzde-
lával, ale keď mal cit pre vystihnutie podstatného v prípade,
keď vedel citlivo priniesť osožné – hoci i negatívne – postrehy
tak, aby nezranil a neponížil a keď navyše vedel vytvoriť at-
mosféru, v ktorej takým spôsobom pracovala aj celá skupina,
tak sme odchádzali nadšení a obohatení. Nie každý superví-
zor však takú schopnosť mal.
Že s autosupervíziou nevystačíme nadlho, je asi každému

jasné. Aj keď je táto dobrá pre zhodnotenie našich motívov
ku nastúpeniu supervízie, je veľmi dobrým základom ku úp-
rimnému nahliadnutiu do vlastných myšlienkových pocho-
dov, neistôt a otvoreniu sa pocitov objavujúcich sa v sú-
vislosti s vedenou psychoterapiou. Môže napomôcť formulo-
vaniu aj upresneniu potreby a spôsobu podpory, ktorú pri
vedení terapie a v poradenskej činnosti potrebujeme.
Ako by som vedel naformulovať, čo znamená supervízia

pre mňa, akú filozofiu supervízie zastávam alebo mám? Su-
pervízia je aj pre mňa proces, ktorý sa deje medzi supervido-
vaným a supervízorom. A dokážem v sebe vnímať, že klient
či pacient tiež nie je z tohto kola von. Práve pacienta/klienta

je často veľmi intenzívne cítiť priamo v supervíznom sedení.
Terapeut sa môže ocitnúť v roli pacienta/klienta, prinajmen-
šom podobne ako pacient/klient v terapii

i terapeut sa snaží porozumieť svojim strachom pri učení
sa terapii. Pravidelne sa v supervízii objaví paralela „pa-
cient/klient – terapeut“ a „terapeut – supervízor“, môže sa
objaviť kríza vzťahu pacient/klient – terapeut. Prenos – pro-
tiprenosovými fenoménmi, projektívnou indentifikáciou sa
celá scéna terapeutického sedenia môže objaviť v supervíz-
nom stretnutí.

Pamätám sa na jednu zo svojich prvých supervízií – pri-
niesol som prípad ambulantnej pacientky. Predstavil som ju
tak, že nebolo jasné, či je to zrelá zodpovedná žena alebo
žieňa v rozpuku. . . čo, ako sa ukázalo, bol aj jej vlastný ob-
rovský otáznik ústiaci do neurotických príznakov. V kope in-
formácií o pacientke neušlo supervízorovi práve to, čo nebolo
explicitne podané, ale zjavilo sa v supervízii tak, akoby to
tam pacientka „prepašovala“. Povedal som „mladá žena“. . .
a neskôr „s dospelými deťmi“. . . Pre mňa bolo fascinujúce
nielen to, že sa mimo môjho uvedomenia táto informácia
odovzdala, ale aj to, že ju supervízor zachytil. Myslím, že to
bol jeden z kľúčových zážitkov, ktoré ma dotiahli v mojom
psychoterapeutickom smerovaní k psychoanalytickej psycho-
terapii.

S mojimi začiatkami v roli supervízora to bolo podobne ži-
velné ako so psychoterapeutickými. Prebral som prípad s ko-
legom, pretože mal s ním problém, pili sme pri tom čaj, ne-
chali sa vyrušovať inými ľuďmi a ani sme si neuvedomovali,
že sa jedná o supervíziu, hoci aj veľmi neformálnu. Pocit
zodpovednosti, potreby štruktúry supervízie prišiel neskôr.
Požiadavka na vedenie individuálnej supervízie s evidova-
ním hodín a nad rámec bežného pracovného času ju cel-
kom prirodzene priniesla. Snažil som sa porozumieť prob-
lému, ktorý terapeut so svojim pacientom má, snažil som
sa zachytiť psychodynamiku prezentovaného prípadu a zís-
kať a umožniť terapeutovi vhľad do psychodynamiky. Začal
som sa zúčastňovať seminárov o vedení supervízie, sledoval
som, ako vedú supervízie skúsenejší kolegovia, začal som sle-
dovať literatúru o supervízii. V praxi mi pomohla kniha od
Lachauera a v nej opísaný jeho spôsob vedenia supervízie.
Dával štrukúru supervíznemu semináru, v ktorej som sa cítil
istejšie a terapeut referujúci svoj prípad z nej mohol dobre
profitovať. Rozbehli sme s kolegyňou pravidelné supervízne
víkendy, ktoré rokmi získali svoje stabilné miesto v našom –
a vlastne nielen v našom – kalendári. V tej dobe ma oslovili
s požiadavkou na supervíziu aj terénni sociálni pracovníci –
streetworkeri v Nitre. Spýtal som sa, čo obnáša streetwork,
zdalo sa mi, že práca a ich vzťah s ich klientmi sú v niečom
podobné psychoterapeutickej situácii a súhlasil som. Prvé
naše stretnutie je spojené s nepríjemnou spomienkou pre
nich aj pre mňa. Ich očakávania a moja ponuka sa minuli.
Supervízia práce terapeuta psychonalytickou terapiou nešla
napasovať na potreby supervízie streetworkerov. Potreboval
som aj iné zručnosti pre supervíziu tímu, pre načrtnutie po-
stupu pri zvládaní konkrétnej otvorenej agresie, pre pomoc
pri zorientovaní sa v situácii terénu, pri hľadaní toho správ-
neho riešenia prípravy na terénnu prácu, pre nájdenie najvý-
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hodnejšej voľby rozdelenia zálohových činností. Potreboval
som aj iné ako psychodynamické zručnosti pre zvažovanie in-
dividuálnych možností pri naväzovaní kontaktu s klientom,
pri rozhovore o obavách z hepatitídy, možností intervencie
k riešeniu telesného či duševného stavu klientov alebo pre
dosiahnutie vhľadu u streetworkera prekračujúceho hranice
ku kolegom alebo klientom.

Výcvik v integratívnej supervízii mi ukázal pestrú pa-
letu možnosti širšieho poňatia supervízie. Prístup kreatív-
nej supervíznej práce s využívaním prírodných predmetov či
predmetov v miestnosti, s využitím hračiek a prerozprávania
príbehov, dôraz na zachytávanie prežívania telesných poci-
tov – prínos princípov focusingu so zaznamenaním zmeny
v prežívaní a pociťovaní supervidovaného, nájdenie, podrža-
nie a identifikovanie pociťovaného zmyslu – mi dovolilo za-
žiť iné dimenzie naladenia sa na supervidovaného. Rovnako
nové a intenzívne zažité bolo pre mňa aj predstavenie sa so
stavaním konštelácií.

Možnosť spoznať niektoré modely integratívnej supervízie
som prijímal spočiatku rezervovane. Pôsobili na mňa príliš
umelo, vykonštruovane, mal som pocit, že vedenie superví-
zie v duchu toho-ktorého modelu pôsobí kostrbato a osla-
buje prirodzený priebeh supervízie. Po opakovaných nácvi-
koch nazerania a vedenia prípadu z uhla niektorého modelu
som niekedy dokázal nahliadnuť naň so ziskom pre prípad
a jeho porozumenie. Sendvičový model napríklad poukazuje
na nosnosť dobre dohodnutého kontraktu a poctivo rozvíja-
ného vzťahu v supervízii. Cyklický model ponúka postupnosť
krokov po špirále, od vytýčenia toho, čo supervidovaný bude
v tejto supervízii chcieť, aký problém predstaví, cez – mne
blízke – vytvorenie priestoru pre skúmanie prineseného prob-
lému, vzájomný dialóg medzi supervízorom a supervidova-
ným, kedy problém sa stáva výzvou aj témou pre spoločné
pátranie, konfrontáciu a klarifikáciu s následným utvrdením,
vrátením sa k pohľadu klienta, naplánovaniu ďalších kro-
kov a prineseniu zhrnutia so zhodnotením, získaním spätnej
väzby a prípadnému rekontraktovaniu. Pritom práve vytvo-
renie priestoru je centrálnou a časovo najširšou časťou takto
vedenej supervízie, čo sa javí byť celkom prirodzené. Nako-
niec sa mi nedalo nevšimnúť, že pokiaľ pracujeme v super-
vízii prirodzene a so snahou po efektivite, jednotlivé kroky
cyklického modelu sa v nej objavujú, aj keď sa ich učebni-
covo nedržíme. A práve v tom by som videl silu tohto mo-
delu. „Model 7 očí“ rozmieňa na drobné komplex klient –
terapeut – supervízor, zaostruje na jednotlivé jeho zložky aj
priestor medzi nimi, pátra po stratégiách terapeuta, zame-
riava sa na vzťah, terapeutický i supervízny a nezabúda ani
na protiprenos terapeuta i supervízora. . . čo tiež oceňujem.

Veľký zmysel som vedel zachytiť v princípoch Gendli-
novho focusingu predstavovaných jedným z lektorov. Jeho
spôsob práce s telom, zachytávaním prežívania a telesných
pocitov a vypreparovania pociťovaného zmyslu, ma veľmi
oslovil. Telo ako nástroj, telo ako zdroj informácií na úrovni
myslenia a emócií. Na to potom naväzujúce kreatívne inter-
vencie, prinášajúce takpovediac čerstvý vzduch, svieži vietor
do supervízneho sedenia.

Predsa ale pokiaľ prichádza ku mne terapeut do supervízie
s opisom prípadu dynamickej psychoterapie, sledovanie psy-
chodynamických súvislostí sa objavuje prvoplánovo, tak ako
to môžem priniesť v tejto situácii z mojej supervíznej praxe:
. . .terapeut s uspokojením prijal proklamovanú spoluúčasť
a pochopenie svojej pacientky, keď musel zrušiť psychote-
rapeutické sedenie, pretože musel ísť s dcérou k lekárovi. . .
Zaskočila ho však jej odmeranosť a odmietanie všetkého,
čo jej v intervenciách prinášal v nasledujúcom sedení. Keď
sme dali do súvisu pacientkine vzťahovanie sa ku terape-
utovi a jej biografické údaje, terapeut mohol nahliadnuť, že
uprednostnením dcéry zasiahol pacientkinu citlivú oblasť –
že sa ona cítila vždy rodičmi odmietaná, kým sestra bola
preferovaná. Počas supervízie sa mu vyjasnilo –

”
. . .a vidíš,

takto som sa na to nepozrel !“
Pokiaľ by som chcel nájsť symbol pre označenie superví-

zie – zvolil by som paličku – pomocníčku či bielu paličku
slepcov. Aj keď sa hovorí, že každá palica má dva konce,
nemyslím teraz na to, že s touto palicou by sa dalo nalo-
žiť niekomu bitku. Slepý človek si paličku drží sám, drží sa
paličky a ona je tá, ktorá ho vedie, ktorá mu dá vedieť, že
tu môže kráčať smelo, tu si musí dávať pozor a ísť musí
veľmi opatrne a že tadiaľto cesta vôbec nevedie. . . Slepý člo-
vek zapája všetky ostatné zmysly, orientuje sa v priestore
vďaka sluchu, hmatu, čuchu a palička jeho vnímanie dokáže
zostriť, upresniť, rozvinúť, špecifikovať a ukázať cestu. A či
sa táto pomyselná cesta v supervízii zjaví zo zachytenia psy-
chodymiky v scéne, alebo z telesných pocitov supervízora či
supervidovaného počas supervízneho sedenia alebo z dobre
postavených konštelácií či hlbokej a konštruktívnej empatie
alebo kreatívnej práce, to už záleží od každého z nás, od toho
s akým „backgroundom“ a ochotou prijímať nové postupy
ku supervízii pristupujeme.
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