
  INTERNÍ SUPERVIZE
     Českobratrské církve evangelické

Co je to interní supervize?
Interní supervize  poskytuje prostor pro reflexi práce a hledání odpovědí na otázky 
související  se  službou  kazatelů  a  jejich  životem. Má  podpůrný,  svépomocný 
a dobrovolný charakter a nabízí bezpečný a odborný prostor pro rozvoj kazatelské 
práce i  osobnosti  kazatele.  Vedle  jiných nástrojů,  které ošetřují  práci  a  osobnost 
kazatele (pastorace, zpověď, mentorství, atd.), přispívá svým specifickým přístupem 
k osobnostnímu i profesnímu růstu. 

Pro koho je určena?
Interní  supervize  je  určena  především  pro  kazatele  ČCE.  Dále  je  poskytována 
presbyterům našich sborů a po domluvě také kazatelům v ekumeně.

Kdo ji poskytuje?
Interní supervizor je farář ČCE se zkušeností z kazatelské praxe a zároveň člověk 
odborně vzdělaný pro vedení supervizních rozhovorů. Interní supervizory povolává 
k této činnosti synodní rada na základě doporučení koordinátora pro supervizi a po 
splnění všech odborných předpokladů. Koordinátor je jeden ze supervizorů (povolává 
synodní rada), který práci interních supervizorů koordinuje a poskytuje informace ve 
věci interní supervize v ČCE. 

Jak do interní supervize vstoupit?
V případě  zájmu  o  interní  supervizi  v ČCE,  která  je  poskytována  kazatelům 
a presbyterům individuálně nebo ve skupinách,  kontaktujte  interního supervizora 
a domluvte si s ním setkání. 

Pravidla interní supervize
Supervize  je  součástí  celoživotního  vzdělávání  kazatelů  a  zvyšuje  odbornost. 
O náhradu cestovních nákladů může kazatel požádat svůj sbor. Hodina individuální 
supervize  je  zpoplatněna  částkou 200,-  Kč.  Při  skupinové  supervizi  zaplatí  každý 
účastník  50,-  Kč  za  sezení.  Jednou  ročně  může  každý  kazatel  prostřednictvím 
koordinátora požádat o proplacení 75% nákladů na supervizi absolvovanou v rámci 
supervizního programu ČCE. Žádosti schvaluje tajemník SR pro vzdělávání. Interní 
supervize  ČCE  se  řídí  supervizním  programem  ČCE,  který  je  k dispozici  na 
http://supervize.evangnet.cz .     

Seznam interních supervizorů ČCE
pražský seniorát 
Kalus Pavel, 776 022 942 
Kužel Ruben, 739 244 615
Mamula Jan, 603 525 438
Mamulová Lýdia, 603 525 431 
Ruml Pavel,  601 580 216 
Trgalová Magdaléna, 777 213 718 
chrudimský seniorát
Dušková Hav. Drahomíra, 774 216 408 
jihočeský seniorát 
Balcar David, 777 032 221
brněnský seniorát 
Horáková Gabriela, 737 784 306

ústecký seniorát 
Matějovský Tomáš, 739 244 621 
Šeráková Vlková Martina, 603 180 259
liberecký seniorát 
Šimonovský Filip, 777 088 472
Weinfurter Jiří, 736 629 455 
královéhradecký seniorát 
Bárta Marek, 604 892 182
východomoravský seniorát 
Heller Daniel, 777 342 910 
Ryšavý Ivan, 732 857 078  

http://supervize.evangnet.cz      supervize@evangnet.cz
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