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Feministická praxe
 Praxe supervize v tomto případě založena na 

feministických analýzách genderu, moci a sociálního 
umístění, což je strukturováno tak, aby byl vytvářen 
rovnostářský, osvobozující vztah mezi zúčastněnými 
stranami

 Základní konstrukty teorie feministické terapie 
popisují feministickou praxi supervize – procesy by 
měly vypadat hodně podobně, ikdyž některé z 
norem a rolí obou se liší od těch terapeutických

 Na kontinuu výukovém či léčebném se mohou 
objevovat v různém čase oba mody v závislosti na 
supervizantových potřebách.
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Souhlasné principy feministické supervize 
ze Společnosti pro psychologii žen

 1993 Konference o vzdělávání a výcviku ve 
feministické praxi navrhla 9 principů pro 
supervizi feministické terapie, které byly 
přijaty (celkový popis tohoto procesu a 
vysvětlení principů viz Porter & Vasquez, 
1997)
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Feminističtí supervizoři jsou proaktivní v rozboru mocenské dynamiky a 
rozdílů mezi supervizorem a supervizantem, modelují užití moci ve službě 
supervizanta a věnují pozornost tomu, aby nedošlo ke zneužití moci

Feministická supervize je založena na spolupracujícím vztahu, definovaná 
jako vzájemně se respektující jedinci, kde je podporována supervizantova
autonomie a rozdílné perspektivy.

Feminističtí supervizoři urychlují reflexivní interakce a supervizantovo
sebe-zkoumání vytvářením otevřenosti, autenticity, reflexivity a 
uznáváním hodnoty celoživotního učení a sebezkoumání

Feministická supervize se objevuje v sociálním kontextu, který zdůrazňuje 
různost ženských životů a kontextů
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Feminističtí supervizoři

 podporují a modelují feministické principy obhajoby a 
aktivismu

 Udržují standardy, které zaručují supervizantovu kompetenci a 
etickou praxi

 Účastní se na vývojových posunech objevující se v 
supervizním procesu a snaží se o úroveň dovedností, vývoje a 
zrání supervizanta

 Chrání pro své supervizanty a klienty edukační a výcvikový 
prostor, v kterém pracují
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Feministický vývojový supervizní model 
-Natalie Porter popsala vývojový model 

pro feministickou supervizi

 Didaktický úvod feministických pohledů obecně 
a poté je aplikovala na supervizní specifickou 
práci

 Zkoumání větších sociálních a kulturálních 
záležitostí moci, upřednostňování a potlačování

 Sebeuvědomování trénovaného; zahrnutí 
zkreslených předpokladů, zvýhodňování a 
znevýhodňování, zvnitřněných potlačování a 
dominance 

 Vývoj pohledu sociálního jednání na 
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Výzvy v obsahu feministické 
supervize

 Absence sdílených teorií či modelů distresu, 
dysfunkce a/nebo správné intervence mezi 
supervizantem a supervizorem

 Extrémní rozdíly v komunikaci a/nebo ve stylech 
učení mezi dvěma stranami

 Horší či opoziční supervizant; horší či 
autoritářský supervizor

 Přenosové a protipřenosové dynamiky mezi 
dvěma stranami
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Výzvy v supervizi feministického 
procesu

 Pozorování a udržování hranic mezi 
procesem supervize a psychoterapie; 
zajištění toho, že jde vždy o edukaci

 Respektování hranic supervizantova
soukromí týkající se odkrytí 
protipřenosových materiálů

 Supervisorvy/ mentorovy/ procesy vůči 
kolegiálním dynamickým procesům
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Překlenující výzva feministické 
supervize

 Feministická praxe předpokládá vývoj 
egalitářského, osvobozujícího vztahu

 Supervizor má často legální a/nebo 
etickou odpovědnost za klienty jejichž 
případy jsou v supervizi nabídnuty
 Jak být rovnostářský a respektovat autonomii 

a vyvíjet profesionální identitu supervizanta 
při ochraně klientů
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Pozornost základu feministických 
dynamik

 Jako ve feministické terapii, každá strana v 
supervizi přináší své vzájemně se prolínající 
identity do vztahu
 Rozdíly v moci díky

 Etnicitě

 Sociální třídě

 Imigračnímu postavení a schopnosti používat jazyk

 Sexuální orientaci

 Jinému sociálnímu umístění a částí identit

 A vždy – moc lišící se rolemi

 Integrace modelů feministické supervize těchto 
identit a mocenské dynamiky do léčby
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Zviditelňování dynamik-
feministický  supervizor dynamiky 

zviditelňuje a vysvětluje
 Jeden způsob konceptualizování – formy 

proti/přenosového materiálu, který nejsou jen 
nevědomým a symbolickým procesem, ale také 
zde-a-nyní, prostou manifestací sociálních realit, 
projevující se jak ve vnějšku supervize, tak i ve 
vztahu samotném

 Očekávání, že supervizor sebe odhalí 
supervizantovi do větší míry, než terapeut 
klientovi; takto supervizor modeluje užití 
feministického paradigmatu do vývoje v 
supervizorském vztahu
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Modelování svobodného užívání 
moci

 Didaktické poskytnutí informace o feministických 
modelech moci a významu posilováním

 Supervisorovo vědomí moci role a rizika moc 
zneužít
 Jaké jsou hranice vztahu supervizor – supervizant? 

Do jaké míry je třeba být přísně hierarchický
 Jasná znalost dovedností, znalostí a kompetence, kterou 

trénovaný přináší; supervizor není jediný, kdo může znát a 
osvobozovat vztah z nekompetentnosti
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Modelování feministických 
paradigmat

 Feministická supervize znamená, že supervizor 
bere za své a je obeznámen s feministickými 
modely
 Distres a dysfunkce, ne psychopatologie
 Odpor a strategie přežití, ne symptomy
 Supervizor může v tomto případě nabízet 

didaktičtější intervence trénovanému, který je jinak 
klinicky pokročilý, k seznámení s feministickými 
paradigmaty

 při diskusi s trénovaným je přerušování a 
vyšetřování metod patologie a terapie obvyklé
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Podívejme se na to v akci
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