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Vzdálená podpora
Vzdálená podpora, tedy podpo-
ra, která neprobíhá fyzicky tváří 
v tvář, není nová věc a neobjevila 
se až s pandemií koronaviru. Na-
příklad slavný Sigmund Freud již 
ve své době používal dopis jako 
prostředek ke komunikaci se svý-
mi klienty, později se přidali tera-
peuti a další pomáhající profese 
s telefonem, e-mailem, interne-
tem…

Možné přínosy 
Vzdálená podpora může mít oproti 
„klasické“ podpoře několik přínosů 
či výhod:
■ Rychlost a flexibilita – podporu 

lze poskytovat téměř okamžitě, 
v době, kdy to nejvíce vyhovuje

■ Zvýšená dostupnost a efektivi-
ta – podporu lze poskytnout více 

klientům a častěji, podporu lze 
čerpat na jakémkoliv vhodném 
a klidném místě  

■ Pohodlí – podpora může být po-
skytována odkudkoliv a kamko-
liv, je tedy i pro lidi, kteří nechtějí 
nebo nemohou opustit svůj do-
mov, nebo kteří do svého domova 
nechtějí nikoho pustit

■ Snižování stigmatu – klient ne-
musí mít obavy z toho, že se 
o něm budě vědět, že využívá ně-
jakou podporu

■ Sdílení a supervize – vzdálená 
podpora může generovat zázna-
my samotného procesu pomá-
hání, např. videa, texty e-mai-
lů apod., které lze pak vyžít při 
mezioborovém sdílení a učení, při 
supervizi

Možná rizika a omezení
Vzdálená podpora nemá být ná-
hradou „klasické“ podpory, ale 
jen jejím specifickým doplňkem 
ve specifické době nebo situaci. 
Zde jsou její možná rizika a omeze-
ní:
■ Bezpečnost a ochrana soukromí 

– rizika spojená s nezajištěnými 
soubory, slabými hesly, počíta-
čovými viry, hackerským útokem

■ Dostupnost technologií – vzdá-
lená podpora bude vždy ome-
zena jen na ty, kteří mají přístup 
k počítači a internetu

■ Technické a technologické do-
vednosti - podpora nikdy nebude 
fungovat dobře, když nebudou 
obě strany dostatečně rozumět 
zvolenému prostředku nebo zvo-
lené technologii

Pravidla a etika vzdálené podpory 
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■ Nadužívání – snadno může dojít 
k nadužívání vzdálené podpory, 
k jakémusi „uhranutí Skypem“, 
což může zvýšit sociální izolaci 
klientů, jejich závislost na inter-
netu apod.

■ Problémy s komunikací – kvůli 
možné nezřetelnosti či absen-
ci neverbálních a kontextových 
podnětů může při vzdálené pod-
poře docházet k nedorozumě-
ním, k nepochopení apod.

■ Hranice – online podpora může 
svádět obě strany k rozostřování 
vztahových hranic, komunikace 
se může zvrtnout spíše v chato-
vání, v méně formální vztah

■ Dohled, ztráta soukromí, na-
rušování – veliká rizika plynou 
z možnosti pouštět do vzdálené 
podpory jiné lidi, aniž by si toho 
jedna ze stran mohla všimnout, 
klient může mít rovněž obavy 
z přílišného proniknutí do svého 
soukromí skrze kameru počítače, 
podporu je možné až příliš snad-
no přerušovat či ukončovat, např. 
vypadnutím internetu, špatným 
kliknutím apod.

Pravidla, tipy a etický 
rámec vzdálené podpory
Prokazatelně informujte klienta 
o zabezpečení vaší komunikace, 
o možných rizicích úniku informací 
a dat, zajistěte si souhlasy pro pří-
padný záznam a uchovávání infor-
mací ze vzdálené podpory.

Pracujte s aplikacemi a programy, 
které dokážou maximálně zabez-

pečit údaje o klientech, informace 
o vašem vzdáleném setkání apod.

Osvojte si znalosti a dovednosti 
v používání zvolené aplikace nebo 
programu, naučte se řešit problé-
my se softwarem i hardwarem, se 
sítí apod. 

Zajistěte si dobré technické vyba-
vení (počítač, kamera, mikrofon…) 
a kvalitní internetové připojení, 
a to na obou stranách vzdálené 
podpory. 

Zajistěte si soukromí a vyzvěte 
k tomu i klienta, nikdo jiný by ne-
měl vaši komunikaci slyšet či vidět. 
Je vhodné, aby pracovník posky-
toval vzdálenou podporu ze svého 
pracoviště, které klient může znát 
a které pro něho může zvyšovat 
míru bezpečí.

Zajistěte, aby vás během vzdálené 
podpory nerušily žádné zvuky, jako 
například domovní zvonek, zvuky 
zvenčí, zvuk rádia nebo televize, 
hovor jiných osob apod.

Hlídejte si, co vše může vidět ka-
mera – v obraze by nemělo být nic 
rušivého, doporučuje se neutrální 
jednobarevná stěna v pozadí.

Snažte se po celou dobu vzdálené 
podpory udržovat stálý zdroj svět-
la. Nepoužívejte světelné zdroje 
za vámi, mohou nepříjemně stíno-
vat vaši tvář. 

Při vzdálené podpoře se oblékejte 
tak, jako byste se normálně oblékli 
při setkání tváří v tvář. Zkuste volit 

oblečení, které je v kontrastu s po-
zadím, vyhněte se vzorům a barev-
ným kombinacím, mohou působit 
rušivě.

Stanovte jasné hranice tím, že si 
stanovíte čas vyhrazený pro vzdá-
lenou podporu. Rovněž klientovi 
dejte vědět, kdy vás může, ale také 
nemůže kontaktovat, kdy mu mů-
žete a nemůžete být k dispozici. 
Obě strany podpory nejsou na on-
line chatu a není to online kama-
rádství.

Nalaďte se, ověřte si, že se dobře 
vidíte a slyšíte, že jste připraveni 
na setkání na dálku.

Respektujte klienta a jeho tempo, 
jeho schopnost soustředění a po-
rozumění, vnímejte možnou únavu 
apod.

Bezpodmínečně udržujte oční kon-
takt. Vyvarujte se jiné práce, ne-
přepínejte na jinou obrazovku či 
na jiné okno, poznámky si dělejte 
co nejkratší dobu.

Průběžně shrnujte, co zaznělo a co 
zaznívá, co se děje. Na konci vzdá-
leného setkání si domluvte termín 
a čas setkání příštího.

Pracovník musí, stejně jako v offli-
ne prostoru, pracovat s klientem 
pouze v rámci své praxe, svého 
vzdělání a svých kompetencí. 

Tento text vznikl za podpory 
Nadace Jistota Komerční banky.


