
Srdečně zve všechny zájemce na druhou úroveň supervizního výcviku 
akreditovaného Evropskou asociací pro supervizi a koučování:  
Supervize vedoucích + Supervize týmová vztahově-komunikační

Supervizní výcvik  
„Vedoucí a týmy“
ve spolupráci s:



Co absolvováním výcviku získám?

Osvědčení a možnost členství:  Výcvik je akreditovaný EASC. Po úspěšné závěrečné evaluaci 
obdržím dvojjazyčný certifikát od institutu REMEDIUM Praha a mohu se stát řádným členem EASC. 
Po absolvování výcviku obdržím osvědčení o celoživotním vzdělávání od Univerzity Karlovy –  
Evangelické teologické fakulty.

Dovednosti: Zdokonalím se v tom, co už umím. Naučím se supervidovat vedoucí individuálně i v týmu 
a supervidovat týmy se zaměřením na týmovou komunikaci a vztahy. 

Úplné supervizní vzdělání: Výcvik navazuje na způsobilost k výkonu případové supervize. Po absolvování 
výcviku nabudu způsobilosti též pro zbývající druhy supervize. 

Rozšíření pohledu na supervizi a rozšíření supervizních sítí: Ve výcviku poznám kolegy z různých 
výcvikových institutů a spolu s nimi poznám rozmanitost podob supervize.

Kdo může do výcviku vstoupit?

Do výcviku může vstoupit každý, kdo má za sebou základní supervizní vzdělání v rozsahu minimálně  
150 hodin a absolvuje vstupní rozhovor.

Jaký má výcvik rozsah?  

Celkem 257 hodin (98 hod. přímé výuky v 7 dvoudenních výcvikových setkáních, 48 hod. v kolegiálních 
skupinách, 12 hodin mentorské supervize, 98 hodin na zpracování úkolů pro osobní a supervizní rozvoj,  
1 hodina konzultace s lektorem). Evaluace podle kritérií EASC  proběhne po ukončení výcviku. 
Nezapočítává se do uvedeného počtu hodin.   

Kdy výcvik začne, jak dlouho potrvá a kde se bude konat? 

Začátek výcviku předpokládáme v prvním pololetí roku 2023. Každý rok proběhnou v rámci pracovních 
dnů tři dvoudenní výcviková setkání. První budou v Praze, další v Pardubicích. 

Kolik bude výcvik stát?

Cena se bude podle počtu účastníků pohybovat v rozmezí 38 000 až 39 000 Kč bez dodatečných nákladů 
(např. plateb za mentorskou supervizi, za ubytování, závěrečnou evaluaci atp.).  

Kdo ve výcviku učí? 

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. – odborná garantka a lektorka, trenérka EASC 
PhDr. Milan Kinkor – odborný garant a lektor, trenér EASC 
Mgr. Jana Švadlenová, Ph.D. – lektorka, supervizní mentorka EASC

Komu a kam mám posílat přihlášku do výcviku?

Přihlášky do výcviku posílám či případné dotazy kladu Mgr. et Mgr. Anně Juráčkové:  
jurackova.anna@gmail.com; tel. 602 240 638.  
Uvedu jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a druh základního supervizního vzdělání,  
který jsem absolvoval/a (institut, rozsah, termín). 

Podrobný popis výcviku bude k dispozici po 1. 9. 2022. 

Viz https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/. 


