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Východiska: U trenéra či sportovce může docházet ke změnám, které redefinují jejich životní role. Tyto tranzitorní 
změny mohou být prožívány jako zátěž. Jedním z podpůrných nástrojů orientace v nové situaci je supervize. Supervize 
v oblasti sportu zatím není zavedeným způsobem podpory. Cíle: Cílem příspěvku je upozornit na význam supervize 
v oblasti psychologie sportu v situaci životní změny jedince. Metodika: Příspěvek má charakter případové studie, 
je založen na analýze supervizního procesu (supervizní rozhovor, volná kresba). Výsledky: Na základě analýzy su-
pervizního procesu byly zjištěny čtyři základní kategorie: Identifikace problému, Vnímání problému z různých úhlů 
pohledu, Identifikace klíčového tématu supervidovaného jím samotným a Supervizní proces jako spouštěč změny. 
Tyto kategorie jsou podpůrnými aspekty při zvládání zátěže a jsou zdrojem podpory. Závěry: Supervize jako nástroj 
otevírá trenérovi možnost rozšíření jeho profesních kompetencí a porozumění svým životním rolím.
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Úvod

Každý sportovec na vrcholové úrovni tuší, že jeho 
sportovní kariéra jednou skončí. Většina bývalých spor-
tovců zažije změny v jejich vlastním sebepojetí a kaž-
dodenním chování, když musí přijmout „nesportovní“ 
způsob života (Yao, Laurencelle, & Trudeau, 2020). 
Tento přechod lze definovat jako proces, kterým sporto-
vec odchází ze svého soutěžního a regulovaného spor-
tovního prostředí (Reifsteck, Gill, & Brooks, 2014). 
Sportovci tvoří zvláštní populaci a sportovní důchod 
se sám o sobě liší od ostatních typů profesionálního 
důchodu. Sportovci hrají ve společnosti jedinečnou roli 
a mají jedinečnou identitu a toto se významně mění, 
nastane-li konec kariéry. Sportovní identita je defino-
vána jako míra, do jaké se jedinec identifikuje s rolí 
sportovce (Reifsteck, Gill, & Labban, 2016). Vrcholoví 
sportovci jsou zvyklí na výkonové soutěžní prostředí 
a na podávání špičkových výkonů a neselhávání. Život 
sportovce je ale nenaučil starat se o sebe v dalších di-
menzích svého života. Odchod do sportovního důchodu 
lze chápat jako přechod rolí, jehož prostřednictvím se 
sportovci odpoutávají od některých činností a vztahů, 
aby hledali jiné. Mění se jejich role, často jsou připra-
vováni na trenérství, ale tím znovu vstupují do výkono-
vého prostředí (Sinclair & Orlick, 2016). Zde se od nich 

opět očekává maximální výkon, výsledky a neselhává-
ní, které už ale nemají plně v rukou, přesto za ně cítí 
velkou míru zodpovědnosti. „Úleva“ spojená s odcho-
dem z výkonového prostředí, tak může být pouze faleš-
ným pocitem. Na rozdíl od role vrcholového sportovce, 
který je na jedné straně plně „sportovně“ opečováván 
a na druhé straně není konfrontován s běžnými životní-
mi zkušenostmi (žije sportem), přechází do role trenéra 
a do životních fází, s nimiž jsou spjaty i další role a po-
žadavky. V roli trenéra najednou není opečováván, ale 
musí opečovávat a vést. Na osobu trenéra jsou kladeny 
vysoké nároky ve směru adaptace a rozvoje jeho tre-
nérských dovedností (Amorose & Anderson-Butcher, 
2007; Gagne, Ryan, & Bargmann, 2003; Smith et al., 
2016). Opět se od něj minimálně v trenérské profesi 
očekává, že neselže, podá vrcholný výkon a bude scho-
pen zvládat zátěžové situace. V dalších svých rolích má 
naplňovat i požadavky být „dobrou partnerkou/part-
nerem, matkou/otcem, babičkou/dědečkem – fungovat 
jako normální člověk“. 

Zvládání výše uvedených nároků v tomto tranzitor-
ním období vyžaduje zázemí, které může mít podobu 
odborné podpory, jíž je supervize. Supervize jim na této 
křižovatce pomáhá najít identitu – kým jsem, místo, 
kde stojím. Identita trenéra stejně jako dříve identita 
sportovce není statický fenomén v čase, proměňuje se 
a supervize umožňuje vhled do prožívané změny.

Udržování profesionálních standardů a supervize 
přispívá ke zkvalitnění trenérské praxe. Výraz „super“ 
ve slově supervize může asociovat asymetrický, nad-
řízený vztah mezi supervizorem a supervidovaným 
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(Carroll, 1996). Supervize může probíhat v různém 
nastavení a dle různých modelů (Andersen & Williams-
Rice, 1996). Vztah v rámci supervize je složitý zčásti 
proto, že supervize je ze své podstaty mocensky nepři-
měřený vztah, který zahrnuje jak hodnotící, tak tera-
peutické složky (Nelson, Barnes, Evans, & Triggiano, 
2008). Hierarchičnost vztahu je dána autoritou super-
vizora, přičemž tato hierarchie nespočívá v moci nad 
supervidovaným, nýbrž v dodržování etických standar-
dů. Navzdory hierarchičnosti vztahu je supervidovaná 
osoba povzbuzována, aby byla aktivní při navazování 
pozitivního supervizního vztahu tím, že se mu budou 
věnovat systematicky a dle jeho potřeb (Inskipp, 1999). 
V kontextu pomáhajících profesí je supervize vnímána 
vždy jako podpůrný systém. Pro kvalitní vedení super-
vize je dobré mít i širší znalosti včetně oblasti klinické 
praxe (Ladany & Walker, 2003). Kompetence supervi-
zora (znalosti, dovednosti a postoje) jsou předpokladem 
pro dobrý vztah mezi supervidovaným a supervizorem 
(Kangos et al., 2018). Kompetence představuje obvyk-
lé a uvážlivé využívání komunikace, znalostí, technic-
kých dovedností, klinického uvažování, emocí, hodnot 
a reflexe v každodenní praxi ve prospěch jednotlivce 
a komunity, které slouží (Epstein & Hundert, 2002). 
Supervizor musí vnímat obtížnou a zranitelnou pozi-
ci supervidovaného. Zpětná vazba, ideálně založená 
na pozorováních klinické práce, je nezbytnou součástí 
procesu supervize (Kangos et al., 2018).

Mezi sedm domén klinické supervize patří: kompe-
tence supervizora; diverzita; supervizní vztah; profesi-
onalita; zpětná vazba; odborná způsobilost ve vztahu 
k problémům; a etické a právní aspekty (Kangos et al., 
2018). Tyto domény jsou předpokladem kvalitní super-
vize i v oblasti sportu.

K doméně kompetence supervizora náleží jasná 
představa supervizora o oblastech jeho odborných 
znalostí, možnostech omezeních jeho kompetencí, dů-
vodech užití přístupů a technik v rámci supervize.

Doménou diverzity chápeme akceptaci různoro-
dosti protínajících se identit supervizora a supervido-
vaného, mimo jiné včetně věku, pohlaví, genderové 
identity, rasy, etnického původu, kultury, náboženství, 
sexuální identity, zdravotního postižení, jazyka a socio-
ekonomického stavu, které se odrážejí v jejich názo-
rech, zkušenostech a chování (Doll, Ellis, Goodyear, 
 Mccutcheon, & Miville, 2015).

K doméně supervizní vztah patří jasné vymezení 
toho, že supervize není a neměla by být osobní psy-
choterapií (APA, 2002). Od supervizorů se očekává, 
že budou nejen podporovat profesionální růst supervi-
dovaných, ale také udržovat integritu profese, mode-
lovat profesionální chování a chránit klienty (Falender 
& Shafranske, 2014).

V doméně profesionalita je zahrnut předpoklad, že 
supervidovaní jsou informováni o příslušných etických 

a právních normách a budou je plně dodržovat – nee-
tické chování je ze své podstaty neprofesionální. Pro-
fesionalita je základem supervizní praxe (APA, 2002).

Doména zpětná vazba mimo jiné poskytuje super-
vidovaným představu o jejich silných a slabých strán-
kách, pomáhá jim identifikovat problémy, na kterých 
by chtěli při supervizi pracovat, budovali si povědomí 
o svých vlastních kompetencích (Duncan, 2014).

Součástí domény odborná způsobilost ve vztahu 
k problémům je odpovědnost supervizorů za identifi-
kaci problémů nezaujatým způsobem a odpovědnost 
supervidovaných za jejich řešení. Nejčastějším pro-
blémem není nedostatek kompetencí jako takový, ale 
spíše neschopnost supervidovaných těžit ze supervize 
a realizovat pokrok ve směru změny při zachování pro-
fesionálního přístupu (Jacobs et al., 2011).

Nezbytné pro naplnění domény etické a právní 
aspekty je již před zahájením supervize vyjednat in-
formovaný souhlas a supervizní dohodu s podrobnými 
informacemi o očekáváních a parametrech supervize 
(Kangos et al., 2018). Informovaný souhlas a dohoda 
zahrnují např. postupy pro stížnosti, limity důvěrnos-
ti a informace o odbornosti supervizora (Ellis, 2017; 
Thomas, 2007). 

Metodika

Jednotkou případové studie je případ, což je široké 
a zastřešující označení. Předpokládá se, že důklad-
ným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumí-
me jiným podobným případům (Hendl, 2005). Stake 
(1996) rozlišuje tři typy případových studií: intrinsit-
ní, instrumentální a kolektivní. Instrumentální případy 
jsou považovány za příklady obecnějšího jevu. Cílem 
instrumentální případové studie je porozumět externím 
teoretickým otázkám. Případ se považuje za důležitý 
prostředek pro určitý cíl. V tomto typu studie se vý-
zkumník zajímá, jak a proč fenomén funguje v jeho 
současné podobě. Případová studie představuje své-
bytný výzkumný přístup, který staví na základních 
složkách, mezi které patří formulace výzkumné otáz-
ky, pojmenování jednotek analýzy, identifikace kritérií 
určených k analýze, případně formulace alternativních 
interpretací.
Výzkumná otázka: Jakou roli sehrává supervize v praxi 
trenéra?
Jednotka analýzy: Trenér a supervizor v procesu su-
pervize

Metoda sběru a analýzy dat
Supervizní rozhovor a aplikace supervizních technik 
probíhaly ve dvou fázích v časovém rozpětí půl roku 
(březen a září 2020), což reflektovalo potřeby klientky. 
V rámci supervize byla užita podpůrná technika – kres-
ba, která nebyla analyzována jako projektivní materiál, 
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ale sloužila klientce k sebevyjádření. V úvodu první 
části byla klientka seznámena s pravidly supervize 
a byla formulována zakázka. K tomu sloužily základní 
typy supervizních otázek. Co vás sem přivedlo? Co 
očekáváte? Co vám mohu nabídnout? Po formulaci 
zakázky bylo klientce nabídnuto, aby si zvolila způ-
sob, jakým chce supervizní zakázku realizovat, tedy 
konkrétní techniku. Klientka volila rozhovor, reflexi 
a eventuálně kresbu. V procesu rozhovoru se navazo-
valo na prožívání klientky otázkami typu: Co s vámi 
dělají obavy v nových situacích? Byla či bývala jste 
v takových pocitech v trenérské roli? Jaké to je to při-
fukování balónu? atp… Rozhovor byl zaznamenán 
a následně přepsán a analyzován. Byly dodrženy etic-
ké aspekty výzkumu s lidskými účastníky a podepsán 
informovaný souhlas.

Charakteristika účastníků výzkumu
Účastníkem rozhovoru byla trenérka (46 let), 25 let 
trenérská praxe (stále aktivní), bývalá sportovkyně 
na vrcholové úrovni (do 30 let). Rozhovor vedla su-
pervizorka (56 let), supervizní praxe 12 let, absolvo-
vané 2 supervizní výcviky v pomáhajících profesích, 
psychologická a poradenská praxe 30 let. 

Výsledky

Supervizní proces probíhal ve dvou fázích, jeho obsah 
schematicky shrnuje Obrázek 1. Supervizní zakázka 
byla formulována ve smyslu „zmapovat svou situaci 
a pocity nejistoty v roli trenéra“. V rámci první fáze 
rezonovala témata spojená s vnímáním trenérské role, 
prožíváním výkonových situací a vlastním postojem 
k výkonu a orientací v dalších životních rolích. Výsle-
dek první fáze supervizního procesu byl reflektován 
supervidovanou jako uvědomění si existence problé-

mu, identifikace a ujasnění si okolností souvisejících 
s problémem.

V rámci druhé fáze supervizního procesu dochází 
k posunu od čistě trenérského, sportovního k osobní-
mu, co trenérku charakterizuje jako člověka, a to nejen 
ve sportovním prostředí. Supervidovaná identifikuje 
své osobní téma. Prostřednictvím supervize trenérka 
získává náměty, jak na sebe pohlížet jinak nejen v tre-
nérské profesi, ale i v jiných rolích. Dochází k ujasnění 
si své pozice v různých rolích, mezi jinými i role trenér-
ské, ukotvení sebe sama v různých rolích v aktuálních 
životních fázích, které nesouvisí pouze s trenérstvím, 
ale i se životem jedince v určitém věku, a to vše v bez-
pečném prostředí supervize. Péče o sebe jako o člově-
ka, který když si dopřeje o sebe pečovat jako o trenéra, 
dává možnost se více poznat i ve vztahu ke všem jed-
notkám, s kterými je v interakci – ke sportovci, čle-
nům realizačního týmu atd., může se cítit uvolněnější 
ve svých rolích.

Z analýzy supervizního procesu, vyplynuly čtyři 
základní kategorie (Obrázek 2):
1.  kategorie: Dovednost identifikovat problém („Když 

jsem trenér, měla bych být pro lidi 100% trenér 
a uvědomuji si, že už nejsem.“ „Propátrat, kolika-
procentní trenér jsem“. „Zmizí mi ze života aktivi-
ta.“)

2.  kategorie: Problém z různých úhlů pohledu („…úbytek  
energie, co jsem věnovala balónu, abys mohl za-
pálit, musíš hořet.“ „To, co oni neví, já cítím, že tu 
energii tam už nemám.“ „Trenérství a aktivní sport 
mi dávalo tu aktivitu, být v roli aktivní. Bojím se, že 
mi to přinese tělesnou pasivitu, odraz i v mentální 
a psychické rovině.“) 

3.  kategorie: Identifikace klíčového tématu trenérky 
jí samotnou („Jestli je ode mě profesionální, zda 
to nerozseknout teď a tady.“ „Mám spojenou ne 

Obrázek 1 Fáze supervizního procesu
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úlevu, ale obavu, pasivita, balón dával mému životu 
aktivitu. Čím bych naplnila balon?“)

4.  kategorie: Supervizní proces jako spouštěč změny 
(„Jsem více zaměřena na teď a tady. Nechci přifu-
kovat balón, nechci se přivázat.“ „Pouštět balón – 
jsme spolu, nedržím se ho.“ „Vnímám, že to má 
smysl, bude to trvat dlouho.“ Balóny, které jsem 
měla, praskají, život se nedá úplně naplánovat, ne-
lze se spolehnout, že se s tím dá žít.“)

Diskuze

Proces, kterým sportovec či trenér odchází ze soutěž-
ního a regulovaného sportovního prostředí do prostře-
dí běžného života je definována jako situace přechodu 
(Reifsteck, Gill, & Brooks, 2014) a je spojená s nároky, 
na něž nebývají trenéři ani sportovci systematicky při-
pravováni, a nemají tak v zásobě vhodné copingové 
mechanismy. V našem případu klientka v sobě obje-
vila prostřednictvím supervizního procesu zdroje pro 
zvládnutí svého tranzitorního přechodu a procesu ukot-
vování se v rolích, které ji čekají a nesouvisí plně jen 
se sportovním životem. Přijetí tohoto „nesportovního“ 
způsobu života (Yao, Laurencelle, & Trudeau, 2020) 

přináší významné změny v sebepojetí sportovce i trené-
ra a vhodným nástrojem pro orientaci v stávající situaci 
přechodu je proces supervize, který pomáhá supervido-
vanému trenéru/sportovci identifikovat problém, vní-
mat jej z různých úhlů pohledu, což potvrdila analýza 
naší případové studie. Trenéři, ať už bývalí sportovci 
nebo ne, se ocitají ve výkonovém prostředí (Sinclair 
& Orlick, 2016), kde se od nich očekává, kde jsou na ně 
kladeny vysoké nároky (Amorose & Anderson-Butcher, 
2007; Gagne, Ryen, & Bargmann, 2003; Smith et al., 
2016). V případu naší klientky se její 100 % podáva-
ných výkonů jak v roli aktivní sportovkyně, tak v roli 
trenérské transformuje do přijímání tzv. běžného živo-
ta, kde se neočekává 100% výkon. Je potřeba, aby se 
trenér či sportovec byl schopen podívat na svou roli, 
kterou přijímá či do níž nově vstupuje (bývalý spor-
tovec jako trenér; trenér a jeho ukončení kariéry) čili 
určitou podobu změny v jeho profesním tranzitorním 
období, a byl schopen identifikovat své klíčové téma, 
čemuž může napomoci supervize. Supervizní proces 
jako spouštěč změny jim v tomto období pomáhá po-
rozumět nově vnímané identitě – kým jsem, místo, kde 
stojím, což se může týkat všech jeho životních rolí.

Obrázek 2 Kategorie identifikované v rámci analýzy supervizního procesu
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Význam supervize pro trenéra spočívá i v rovině 
nové zkušenosti s hierarchií ve vztahu (Inskipp, 1999), 
kdy asymetrický vztah není mocensky nepřiměřený 
(Nelson et al., 2008), ba naopak podpůrný. Trenér bývá 
v rámci své profesní role v asymetrické pozici, kde 
disponuje mocí. Supervizní proces mu umožní prožít 
zkušenost být veden a být provázen a následně vést 
a provázet, ne ovládat. Efektivní supervize tak rozšiřuje 
jeho profesní kompetence a brání syndromu vyhoření 
(Epstein & Hundert, 2002; Ladany & Walker, 2013). 

Efektivita supervizního procesu je podmíněna zá-
kladními doménami supervize (Kangos et al., 2018), 
které nejen umožňují supervizi, ale také implicitně roz-
šiřují profesní kompetence trenéra (APA, 2002). 

Závěry

Příspěvek upozorňuje na potřebu a význam supervize 
v oblasti sportu. Supervize poskytuje benefity všem 
zúčastněným aktérům sportovního života. V souladu 
s Kangos et al. (2018) se v našem případu potvrdila 
především významnost domén: kompetence supervizo-
ra; diverzita; supervizní vztah; profesionalita; zpětná 
vazba. Supervidovaný je aktivním prvkem superviz-
ního procesu. Supervize mu umožňuje vhled do pro-
měňující se a prožívané identity, která není statickým 
fenoménem v čase.

V naší případové studii supervize trenérky jsme 
na základě analýzy pojmenovaly čtyři základní katego-
rie: Identifikace problému, Vnímání problému z různých 
úhlů pohledu, Identifikace klíčového tématu supervi-
dované jí samotnou a Supervizní proces jako spouštěč 
změny. Všechny čtyři kategorie jsou stejně cenné. Lze 
předpokládat, i na základě našich zkušeností, že tyto 
kategorie představují významné faktory v náhledu tre-
néra na sebe, v rozšíření trenérových profesních kom-
petencí a v porozumění svých životních rolí. 
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The importance of supervision in sport – a case study

Background: There may be changes in the coach or athlete life that redefine their life roles. These transition changes 
can be experienced as a strain. One of the supporting tools for orientation in the new situation is supervision. Su-
pervision in the field of sports is not yet an established way of support. Objective: The aim of the paper is to draw 
attention to the importance of supervision in the field of sport psychology in the situation of an individual’s life 
change. Methods: The paper has the character of a case study, it is based on the analysis of the supervision process 
(supervision interview, free drawing). Results: Based on the analysis of the supervision process, four basic categories 
were identified: Problem identification, Perception of the problem from different perspectives, Identification of a key 
topic supervised by himself and the Supervision process as the initiator of change. These categories are supporting 
aspects in coping management and are a source of support. Conclusions: Supervision as a tool opens up the pos-
sibility for the coach to expand his professional competencies and understand his life roles.

Keywords: supervision, sport, coach
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