Seznam příloh
1. Vzor dotazníku pro hráčky
2. Seznam grafů, sociogramů a schémat

Příloha č. 1: Vzor dotazníku pro hráčky
Milá spoluhráčko,
ráda bych Tě poprosila o pár minut tvého volného času k vyplnění následujícího dotazníku,
který bude dále sloužit jako podklad k mé bakalářské práci s názvem „Mezilidské vztahy a
postoje hráček vybraného basketbalového družstva“.
Dotazník slouží k prozkoumání mezilidských a sociometrických vztahů v rámci našeho
ženského družstva A. Až tedy budeš uvažovat o konkrétních odpovědích, zahrnuty budou tyto
hráčky:
Badinková Natálie
Bisová Veronika
Čermáková Zuzana
Černá Marie
Kocmanová Pavla
Mühlfeitová Lucie
Nováková Andrea
Smith Raina
Svobodová Anna
Tmějová Gábina
Tmějová Kateřina
Zídková Kristína
Dotazník je rozdělen do tří částí. V první části bych tě ráda poprosila i o slovní zdůvodnění
tvé odpovědi u vybraných otázek (stačí pár slovy či krátkou větou, to záleží na tobě). V druhé
části naopak vyber vždy pouze jedno jméno z výše zmíněných. Ve třetí části budeš pak
hodnotit každou hráčku a sama sebe pomocí bodové škály.
Poprosím tě o naprostou upřímnost a soustředěnost u vyplňování dotazníku. Zabere to pouze
pár minut a dotazník bude co nejvíce relevantní pouze ve chvíli, kdy budeš opravdu odpovídat
upřímně. Až bude výzkum a má bakalářská práce zveřejněna, chci Tě jen ujistit, že konkrétní
jména se nikde neobjeví, dotazník bude v tomto slova smyslu anonymní.
Tolik tedy k instrukcím, pojďme začít s dotazníkem.
Tvá spoluhráčka Anna Svobodová

1. část (kromě otázky číslo 1 vyber vždy pouze jednu nebo dvě osoby)
1. S kým bys chtěla nastoupit do základní pětky?
2. Komu by ses svěřila s osobním problémem?
3. S kým bys nejraději trávila volný čas mimo trénink?
4. S kým z týmu se ti nehraje moc dobře? Proč?
5. Kdo si myslíš, že v tomto týmu vydrží hrát nejdéle? Proč?
6. Kdo je v týmu tvoje největší kamarádka?
7. Kdo je v týmu tvá nejoblíbenější spoluhráčka na hřišti? Proč?
8. Bez koho by se podle tebe tým obešel po lidské stránce?
9. Bez koho by se podle tebe tým obešel po herní stránce?
10. Kdo z týmu má největší sklon komandovat druhé?
11. Kdo z týmu má naopak největší přirozenou autoritu?
12. Kdo z týmu nejméně poslouchá trenéra?
13. Bez koho myslíš, že by se tento tým mohl rozpadnout? Proč?
14. Je ve tvém okolí někdo konkrétní, o koho bys tým doplnila, kdybys mohla? Kdo?

2.část
Nyní napiš vždy pouze jedno jméno ke každé otázce. Kdo z týmu:
1. je největší srdcař?

2. je nejvíce náladový takovým způsobem, který dokáže negativně ovlivnit náladu
v týmu?
3. je největší týmový bavič?
4. podává nejstabilnější výkon?
5. má největší výkonnostní výkyvy?
6. ukazuje za poslední rok největší zlepšení?
7. je největší oblíbenec trenéra?
8. by nejpravděpodobněji přestal hrát basketbal?
9. je nejvíce konfliktní?
10. nejčastěji vytváří dobrou náladu/atmosféru?
11. je nejvíce zodpovědný a spolehlivý?
12. je největší dříč?
13. hraje nejvíce na sebe?
14. nejméně maká, neudělá nic navíc?
15. je nejvíce kreativní hráč?

3. část
1. Číselně urči, jak bys ohodnotila CELKOVOU (herní i osobnostní) důležitost pro tým
u tebe a tvých jednotlivých spoluhráček.
Použij číselné hodnocení pomocí škály 1-10, kdy 1 = absolutně nedůležitá, 10 =
nepostradatelná)
Badinková Natálie
Bisová Veronika
Čermáková Zuzana
Černá Marie
Kocmanová Pavla
Mühlfeitová Lucie
Nováková Andrea
Smith Raina
Svobodová Anna
Tmějová Gábina
Tmějová Kateřina

Zídková Kristína
2. Urči, na jakou z vybraných rolí bys pasovala každou z tvých spoluhráček. Ke každé
přiřaď právě jednu nejvíce se hodící roli.
Role: vůdce, bavič, dříč, individualista, kritik, týmový hráč, flákač, kamarádka.
Badinková Natálie
Bisová Veronika
Čermáková Zuzana
Černá Marie
Kocmanová Pavla
Mühlfeitová Lucie
Nováková Andrea
Smith Raina
Svobodová Anna
Tmějová Gábina
Tmějová Kateřina
Zídková Kristína

Příloha č. 2: Sezam grafů, sociogramů a schémat
Seznam grafů:
Graf č. 1: Základní pětka
Graf č. 2: Špatná sehranost
Graf č. 3: Špatná sehranost – důvody
Graf č. 4: Nejdéle v týmu – důvody
Graf č. 5: Nejoblíbenější spoluhráčka
Graf č. 6: Nejoblíbenější spoluhráčka – důvody
Graf č. 7: Sklon komandovat
Graf č. 8: Přirozená autorita
Graf č. 9: Neposlouchání trenéra
Graf č. 10: Rozpad týmu
Graf č. 11: Rozpad týmu – důvody
Graf č. 12: Doplnění družstva
Graf č. 13: Největší srdcař
Graf č. 14: Náladovost
Graf č. 15: Bavič
Graf č. 16: Nejstabilnější výkony
Graf č. 17: Výkonnostní výkyvy
Graf č. 18: Největší zlepšení
Graf č. 19: Oblíbenec trenéra
Graf č. 20: Nejpravděpodobnější konec
Graf č. 21: Nejvíce konfliktní
Graf č. 22: Vytváření dobré nálady
Graf č. 23: Nejvíce zodpovědnosti
Graf č. 24: Dříč
Graf č. 25: Sólování
Graf č. 26: Flákač
Graf č. 27: Kreativní hráč
Graf č. 28: Důležitost hráček pro tým
Graf č. 29: H1 – Role v týmu
Graf č. 30: H2 – Role v týmu
Graf č. 31: H3 – Role v týmu

Graf č. 32: H4 – Role v týmu
Graf č. 33: H5 – Role v týmu
Graf č. 34: H6 – Role v týmu
Graf č. 35: H7 – Role v týmu
Graf č. 36: H8 – Role v týmu
Graf č. 37: H9 – Role v týmu
Graf č. 38: H10 – Role v týmu
Graf č. 39: H11 – Role v týmu
Graf č. 40: H12 – Role v týmu
Seznam sociogramů:
Sociogram č. 1: Osobní problémy
Sociogram č. 2: Volný čas
Sociogram č. 3: Nejdéle v týmu
Sociogram č. 4: Největší kamarádka
Sociogram č. 5: Lidská absence
Sociogram č. 6: Herní absence
Seznam schémat:
Schéma č. 1: Operacionalizace dotazníku

