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TISK č. 7  
(Komise B) 

 SUPERVIZE KAZATELŮ V ČCE 

/zpráva koordinátora supervize/ 

Interní supervize kazatelů ČCE vychází z rozhodnutí 4. zasedání 31. synodu ČCE v roce 2006. 

V následujících letech byla vytvořena koncepce interní supervize a někteří kazatelé a kazatelky byli 

vyškoleni k supervizní práci mezi kazateli a pracovníky ČCE. Dnes se interní supervize poskytuje 

na základě Supervizního programu ČCE (poslední novelizaci přijalo 3. zasedání 34. synodu ČCE), 

Směrnice pro supervizi ČCE a Plánu kontinuální podpory supervizorů ČCE. Supervize je zároveň 

zařazena do programu celoživotního vzdělávání a v komisi pro celoživotního vzdělávání kazatelů 

zastoupena prostřednictvím koordinátora.   

V rámci tohoto programu bylo v roce 2021 poskytnuto 105 (131 v r. 2020) individuálních a 52 

(23 v roce 2019) hodin skupinových supervizí. Z toho 62,5 (93 v r. 2020) hodin bylo placených. 

V rámci možnosti žádat o částečnou náhradu (75 %) nákladů na přijatou supervizi bylo proplaceno 

23,5 (530 v r. 2020) hodin supervize. Kromě toho si nechali interní supervizoři proplatit 17 hodin 

supervize (9 v roce 2020) – tedy odbornou reflexi vlastní supervizní praxe vedenou externími 

supervizory. Kromě této možnosti využít nabídku individuálních a skupinových supervizí stoupá také 

zájem o tzv. intervizní skupiny a také o supervizi ve skupině. Některé intervizí skupiny si kazatelé 

a kazatelky organizují sami, v některých jsou členy skupiny i interní supervizoři, kteří se podílejí 

na jejich vedení. Některé vnikly z iniciativy několika interních supervizorů. Dvakrát v roce byla také 

zorganizovaná skupinová supervize pro příležitostné zájemce. K tomuto výčtu je nutné také doplnit, že 

někteří z kolegů a kolegyň využívají nabídky externí supervize.  

Z tohoto souhrnu je patrné, že zájem o interní supervizi ve skupině je poměrně velký a že rozhodnutí 

zvýšit kvalifikaci o tuto formu supervize bylo zcela na místě. Tento výcvik, jehož odborným garantem 

a lektorem je PhDr. Milan Kinkor, jsme začali v roce v červnu 2020 a dokončili jsme ho v závěru 

minulého roku (kvůli protipandemickým opatřením s mírným zpožděním). Závěrečná evaluace 

(zkouška) byla tedy přesunuta až na první polovinu letošního roku. Výcviku se účastní 10 kazatelů 

a kazatelek, kteří prošli prvním výcvikem. Financován je především z peněz, které jsme obdrželi 

od HEKS na vzdělávání a které jsme v předchozích letech nevyčerpali (ve fondu supervize z tohoto 

grantu zůstávalo 84 200 Kč). 

Jako každý rok (kromě r. 2020) jsme také měli pravidelné setkání zaměřené na reflexi naší supervizní 

práce, pod vedením PhDr. Jana Šikla, který byl jedním z lektorů prvního výcviku. Druhé, podzimní 

setkání, na kterém jsme se v minulých letech zaměřovali na specifická témata související s praxí 

kazatelů a kazatelek, bylo i v tomto roce nahrazeno již zmíněným výcvikem.  

Kromě vzdělání v interní supervizi mají někteří interní supervizoři dokončeno supervizní vzdělání 

v jiné organizaci (3) a další je dokončují (3). 

 V minulém roce také pokračovala supervizní spolupráce v ekuméně. S Reformovanou křesťanskou 

církví na Slovensku a s Evangelickou církví metodistickou (ECM), se kterou také synodní rada 

podepsala dohodu o možnostech a podmínkách využití našich interních supervizorů pro potřeby jejich 

kazatelů a kazatelek.  

Organizaci supervizního programu zajišťoval i v minulém roce tříčlenný koordinační tým, jehož členy 

jsou kromě koordinátora také Magdaléna Trgalová a Ivan Ryšavý. V závěru roku jsme v širším kruhu 

(koordinační tým spolu s Danielem Hellerem, Pavlem Kalusem a Filipem Šimonovským) začali 

připravovat změnu vedení interní supervize a také jsme shromažďovali podněty pro další rozvoj 

interní supervize v ČCE 

Další informace a materiály, které souvisejí se supervizí, jsou dostupné na webových stránkách 

http://supervize.evangnet.cz/. 

Jiří Weinfurter, koordinátor supervize  
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