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1. ÚVOD 

 

Každý člověk se od svého narození vyvíjí a součástí tohoto vývoje je i proces 

socializace1, kdy se stává součástí společnosti a nejrůznějších kolektivů. Takové 

kolektivy jsou kupříkladu: skupina žáků, která tvoří třídu ve škole, tým hráčů fotbalu, 

hokeje, atd., pracovní skupina v nějaké organizaci, firmě, atd.  

 To jak se nám daří, respektive nedaří začlenit do společnosti, určují na straně jedné 

naše povahové vlastnosti a na straně druhé to, co nás během života potkalo a co jsme se 

naučili, řečeno velmi jednoduše. Když už se člověk stane součástí nějakého kolektivu, 

tak se v rámci něj nějak chová, získá určitou pozici, utvoří vztahy mezi jinými členy 

kolektivu.  

Ve většině takových kolektivů, jako jsou například pracovní týmy, dochází 

ke spolupráci mezi členy tohoto týmu. Výsledkem této spolupráce je buď vyřešení 

autoritou zadaného úkolu, nebo samotný týmový výkon. To jak kvalitní výkon tým 

podá, závisí na mnoha faktorech. Jedním z takových faktorů je i to, kdo tým tvoří a 

jakou pozici, roli v týmu má.  

Vědět to, kdo jakou roli v týmu plní, má určitě smysl. Když tuto informaci vedoucí 

týmu (trenér, nadřízený) má, může ji využít hlavně k tomu, aby zefektivnil, zkvalitnil 

spolupráci mezi členy týmu, což by mělo nakonec přispět ke kvalitě konečného 

výsledku spolupráce. Také se na základě informace o tom, jaké týmové role jsou v týmu 

obsazené, dá zjistit, že v týmu některá z hlavních rolí není nikým obsazená, a to 

nakonec může vést ke zhoršení kvality spolupráce mezi jednotlivými členy takového 

týmu.  

Nakonec v současné době je trend vyřešit většinu problémů efektivně a hlavně včas. 

Některé z problémů člověk sám vyřešit nezvládne, a proto dochází k týmové spolupráci. 

Ne všechny týmy jsou složené z členů, kteří dokážou mezi sebou spolupracovat. 

Jednotlivé vedoucí týmů by mělo zajímat, jaké role by měly být v jejich týmu obsazené 

a hlavně jakými lidmi. Je známo, že ne každý se hodí na všechno. Někdo rád 

komunikuje, jiný organizuje, další vyhledává nové informace. Právě to by měl vedoucí 

týmů umět - odhalit, kdo se na co hodí, a nakonec vytvořit tým, který efektivně vyřeší 

                                                 
1http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socializace-socialisace 
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daný problém. Samozřejmě problematika vedení, budovaní a spolupráce v týmu je  

o dost obšírnější tato práce se ji dotýká jen z určité části.  
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

Cíl:   

Prvním a zároveň hlavním cílem diplomové práce je najít v ligovém týmu mladších 

žáků v klubu FK Motorlet Praha, s.r.o. jednotlivé týmové role a vyhodnotit jejich 

význam pro tým. Zjistit, kdo z mladých hráčů plní jakou roli v týmu.   

Druhým cílem je zkoumaní vzájemných vztahů mezi jednotlivými členy týmu.  

Na základě tohoto zkoumaní zjistit, zda je možné u tohoto týmu zlepšit a zefektivnit 

týmovou spolupráci.  

 

Úkoly: 

-  Popsat a definovat v teoretické části jednotlivé týmové role. 

-  Popsat význam těchto rolí.  

-  Popsat a definovat metody zkoumání v metodologické části.  

-  Vymyslet a popsat soubor cvičení, která jsou východiskem pro pozorování. 

-  Upravit Belbinův dotazník pro potřeby dotazování a následně jej vyhodnotit. 

-  Zkonstruovat a následně vyhodnotit sociometrický test. 

- Porovnat informace, které jsem zjistil pomocí pozorování, dotazování a 

sociometrického testu s informacemi hlavního trenéra ve vzájemném rozhovoru. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 

Táto část diplomové práce se věnuje popisu základních pojmů, potřebných 

k vysvětlení problematiky týmových rolí a jejich významu.  

V úvodu této časti je popsán a definován základní pojem tým. Dále jsou v ní 

popsány pojmy jako týmové role a team-building. Všechny tyto pojmy jsou mezi sebou 

úzce spojené a jeden od druhého se odvíjí.   

3.1. SKUPINA A TÝM  

Jak už je v úvodu této práce zmíněno, člověk se v průběhu svého života stává 

součástí různých skupin. Úplně první skupinou, které je členem, je rodina. Dále se 

začlení mezi skupinu kamarádů, spolužáků a spolupracovníků. V každé z této skupiny si 

člověk vytváří vazbu k ostatním jejím členům. Získává v rámci té skupiny určité uznání 

a postavení. Také se v ní dostává do konfliktů s ostatními členy. To všechno přispívá 

jak k utváření charakteru člověka, tak k jeho schopnosti aklimatizovat se na život ve 

společnosti (Kolajová, 2006). 

Podle některých autorů je pojem tým synonymem pojmu skupina a naopak. Jedním 

z takových autorů je i F. Bělohlávek, který ve své knize Organizační chování: Jak se 

každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci 

napsané v roce 1996, tyto pojmy nerozlišuje. Jiní autoři tyto pojmy rozlišují.  

V tabulce 1. je popsán rozdíl mezi skupinou a týmem podle charakteristických 

znaků. Jak je vidět, všichni členové týmu, na rozdíl od skupiny, by měli akceptovat 

jasně definované cíle, které chtějí na základě své spolupráce dosáhnout. V týmu se 

klade důraz na budování vzájemné důvěry a loajality (Krüger, 2004). 
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Tabulka 1.: Rozdíl mezi skupinou a týmem 

Charakteristické znaky Skupina Tým 

Jak je tomu se zájmy 

členů? 

Většina sleduje vlastní 

zájmy. 

Všichni táhnou za jeden 

provaz. 

Jak je tomu s cíli? Jsou sledovány různé cíle. Všichni sleduji tentýž cíl. 

Co má prioritu? Příslušnost ke skupině je 

podřazena osobním 

zájmům. 

Příslušnost k týmu má 

nejvyšší prioritu. 

Jak to vypadá s organizací? Organizace je uvolněná a 

nezávazná. 

Organizace je jasná, pevná 

a závazná.  

Jaká je motivace? Motivace přichází z venku 

(prostě se „musí“ …). 

Motivace přichází zevnitř 

(prostě se „chce“ …). 

Kdo a komu konkuruje? Jednotlivci si konkurují 

navzájem. 

Konkurence je zaměřená 

směrem navenek. 

Jak se komunikuje? Komunikuje se zčásti 

otevřeně, zčásti skrytě.  

Informační proces a zpětné 

vazby probíhají otevřeně. 

Jak je tomu se vzájemnou 

důvěrou? 

Vzájemné důvěry ke 

skupině zvláště bývá málo. 

Silná důvěra mezi členy 

navzájem a v týmu vůbec. 

Zdroj: Krüger (2004), str. 14. 

 

3.1.1. DEFINICE TÝMU 

Existují i jiná pojetí a definice pojmu tým. Autoři Larson a LaFasto navrhli definici, 

kde tým tvoří dva a více lidí, kteří mají specifický, nebo rozeznatelný cíl, kterého má 

být dosaženo. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je zapotřebí hlavně koordinace činností 

mezi jednotlivými členy tohoto týmu (Larson, LaFasto, 1989). 

  

Katzenbach a Smith v roce 1993 definovali tým takto (Armstrong, 2007, str. 253):  

 

„Malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddání 

společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou vzájemně 

odpovědní.“ 
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L. Kolajová uvádí tuto definici pojmu tým (Kolajová, 2006, str. 12):   

 

„Týmem rozumíme nejlépe tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci a mají 

pocit společné identity, společného vědomí „my“. Všichni se snaží dosáhnout stejného 

cíle. Dodržují většinou nepsané normy či pravidla, podle kterých dobrovolně a z vlastní 

vůle pracují a jednají.“ 

 

Na pojem tým, v angličtině team, se dá pohlížet i jako na akronym. A to následovně: 

 

- Together  

- Everybody 

- Achieves 

- More 

 

Volným překladem se tak dostaneme k slovnímu spojení, kdy: „všichni společně 

dosáhneme víc“ (Beswick, 2001). 

 

Týmem se také stává i skupina lidí, která splní některé ze základních 

podmínek.(Mikoláštík, 2010): 

 

- Skupina si musí uvědomit společný cíl a sdílet zájem pro jeho dosažení. 

- Trvání pracovních činností v skupině je dočasné, ale pracovní úkoly jsou 

rozmanité. 

- Ve skupině je demokracie, což znamená, že jednotliví členové jsou si rovni. 

- Ve skupině jsou jednoznačně vymezené role.  

- Mezi členy skupiny funguje efektivně komunikace, spolupráce, férové a 

neformální vztahy, důvěra. 

- Výskyt konfliktu není považován za negativum, ale za jistou cestu k řešení 

problému. 

- Skupina je složená z členů, kteří zastávají různé profese.  

- Role a pozice ve skupině jsou odvozené z činností, které jsou skupinou 

vykonávané a ze zaměřenosti na spolupráci. 

- Způsob myšlení jednotlivých členů skupiny je inspirací členům ostatním, kdy se 

také navzájem podporují a jsou si ochotni naslouchat. 
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- Ve skupině existuje vzájemná závislost a návaznost rolí. 

- Ve skupině je vysoké nasazení, zaujetí, iniciativa. Myšlení členů je kreativní. 

3.1.2. DĚLENÍ TÝM Ů 

Jedním ze základních dělení týmů je dělení na:  

 

- Formální týmy 

- Neformální týmy 

 

Formálními týmy se rozumí takové skupiny lidí, které jsou vytvořené vedením 

organizace, klubu. Jejich cíl, na kterém pracují, je odvozen od cílů samotné organizace, 

klubu. 

Neformálními týmy se rozumí skupiny lidí, které uspokojují osobní potřeby svých 

členů. Podnětem ke vzniku neformálního týmu může být společný zájem (sport, 

koníčky, atd.) nebo zkušenost (školní docházka, původ ze stejného města, atd.) 

(Bělohlávek, 1996). 

Jiným z dělení týmů se zabývá N. Hayes. Podle něj se můžeme v současné době 

nejčastěji setkat s těmito typy týmů: 

 

- Poradní týmy 

- Produkční týmy 

- Projektové týmy 

- Akční týmy 

 

Poradní týmy jsou týmy, které plní roli poradců v různých otázkách organizace 

práce, a také rozhodování. Jejich úkolem je přicházet s doporučeními, návrhy a různými 

nápady. Příkladem poradního týmu je představenstvo, výbor, rada určité organizace. 

Produkční týmy jsou týmy, které buď poskytují služby, nebo se přímo účastní 

výroby produktů. Příkladem jsou nejrůznější výrobní týmy, údržbové týmy, atd. 

Skupinu projektových (vývojových) týmu tvoří týmy, které jsou vytvářeny za účelem 

určitého projektu. Také, jako produkční týmy, vytvářejí produkt. Ve většině případů 

jsou utvářené na delší období. Podílejí se na výzkumu vývoje produktu. Příkladem 

takových týmu jsou výzkumné, plánovací, úkolové týmy. 



 15 

Poslední skupinu týmu, kterou N. Hayes popisuje, je skupina akčních týmů. Do této 

skupiny patří týmy, které plní určitý odborný úkol. V takovém týmu je role každého 

člena jasně definovaná. Tyto týmy jsou orientované na společný cíl, kdy každý z členů 

oplývá odbornými dovednostmi, kterými se dokáže podílet na plnění společného cíle. 

Příkladem takového týmu jsou sportovní týmy, hudební skupiny, různé expedice, 

chirurgické týmy, atd. (Hayes, 2005). 

L. Kolajová uvádí dělení týmů podle toho, na jak dlouhou dobu tým vzniká a jsou to 

(Kolajová, 2006): 

 

- týmy, které jsou sestavené na dobu určitou (úkolem takového týmu je kupříkladu 

vyřešit nějaký projekt) 

- týmy, které jsou sestavené na dobu neurčitou (ve většině případů se jedná o 

výrobní nebo servisní tým) 

 

Samozřejmě existují i jiná dělení týmů, než která jsou v této kapitole popsána. 

Kupříkladu autoři Sundstorm, de Meuse a Frutrell rozdělují týmy podle čtyř různých 

proměnných (Sundstorm, de Meuse, Frutrell, 1990): 

 

- Pracovní cyklus týmu (krátký, dlouhý, opakovaný, atd.) 

- Typické výstupy týmu (produkt, služba, projekt, návrh, rozhodnutí, atd.) 

- Nakolik tým spolupracuje s ostatními částmi organizace (integrace) 

- Odlišnost týmu od zbytku organizace (diferenciace) 

3.1.3. VÝZNAM TÝMU 

V každodenním životě si různé problémy vyžadují různé způsoby řešení. Některé 

z problémů dokáže člověk vyřešit sám samostatnou prací. Jiné, složitější problémy, už 

jednotlivec sám vyřešit nedokáže. Z tohoto důvodu vznikají týmy, kde se potkají různí 

lidé s různými odbornými znalostmi, které dokážou v řešení složitého problému uplatnit 

(Daigeler, 2008). 

Hlavní význam dobře fungujícího týmu je v týmové práci a její efektivitě. Tým 

podněcuje své členy ke kreativnímu myšlení, a to přispívá k nelezeni nových způsobů 

práce. V týmu se také budují vzájemné vztahy mezi jednotlivými členy. Uvnitř týmu 

dochází také k tomu, že se jednotliví členové učí respektu a úctě k druhým. U některých 
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členů v týmu je možné pozorovat zvýšení jejich sebevědomí a také jim tým poskytuje 

jisté uznání (Kolajová, 2006). 

Další, neméně důležitý, význam týmu spočívá v synergickém efektu. Synergie je 

zvláštní efekt, který vyvrací běžnou představu o sčítání. Klasické sčítání se dá vyjádřit 

pomoci jednoduché racionální rovnice:  

 

1 + 1 = 2  

 

Synergický efekt je vyjádřen vzorcem:  

 

1 + 1 → 2 + v 

 

Tento vzorec synergického efektu symbolicky popisuje potenciál týmu, kdy bere 

v úvahu kvalitu vztahů mezi jednotlivými členy tohoto týmu. V případě týmu, kde jsou 

vztahy mezi jednotlivými členy špatné, v nabývá záporných hodnot. Výsledkem je 

„antiergie“, což může být výsledkem toho, že se členové týmu zabývají rozdíly mezi 

sebou. Jestli jsou v týmu vztahy mezi členy neutrální, v = 0 a výslední týmový efekt je 

roven součtu jednotlivých možností všech členů takového týmu (platí klasické sčítaní, 

jak jej naznačuje první rovnice). V týmu, ve kterém jsou vztahy mezi jednotlivými 

členy dobré, členové využívají rozdíly mezi sebou k tomu, aby vytvořili nové hodnoty. 

Jejich možnosti se vzájemně podporují, v nabývá kladných hodnot. V takovém týmu se 

projevuje synergický efekt. Výsledný výkon dobře fungujícího týmu, kde jsou členové 

na sobě závislí, není jenom pouhý součet možností všech členů (Plamínek, 2000). 

3.2. TÝMOVÉ ROLE 

V předchozích kapitolách je vysvětleno, co je tým a jaký je jeho význam. 

Z uvedených definic je zřejmé, že tým vzniká ze skupiny lidí, kteří mezi sebou 

spolupracují tak, aby dosáhli společného týmového cíle. Ne každému týmu se povede 

svého cíle dosáhnout. Důvodů neúspěšnosti týmu může být hned několik, kupříkladu 

stačí, když pár členů týmu nebude plnit některou z podmínek uvedených definic týmu.  

Jedním z důvodů je tedy i špatné složení týmu, tedy jací lidé tým tvoří a jaké pozice 

v týmu mají. Proto se tato kapitola věnuje popisu jednotlivých týmových rolí. 
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Týmová role je vlastní chování člena týmu, které je samotným týmem přijímáno. 

Jedná se o to, jak se chová k ostatním členům v týmu. Jde i o jeho přístup k řešení 

problémů a jeho typické postoje, které zaujímá při plnění jednotlivých úkolů (Kolajová, 

2006). 

3.2.1. VEDOUCÍ TÝMU 

Vznik týmu je ve většině případů podmíněn určitým úkolem, který by měl vyřešit. 

Úkoly týmu zadává jeho zadavatel, který má za řízení týmu celkovou odpovědnost. 

Příkladem zadavatele je vedoucí oddělení, odboru, atd. Tito vedoucí pracovníci se často 

chovají i jako kouči (trenéři). Své týmy utvářejí a dále rozvíjejí (Krüger, 2004). 

To, kdo tým vede, je velice důležité. Jeho vedení závisí na osobnosti a také na stylu 

vedení, který vedoucí týmu preferuje. Doktor R. M. Belbin rozlišil dva styly vedení, a 

to: sólový vedoucí a týmový vedoucí (Cejthamr, Dědina, 2010). V tabulce 2. jsou 

uvedené rozdíly mezi sólovým a týmovým vůdcem. 

Sóloví vedoucí jsou efektivní v období krize, kdy dokážou překonat bariéry jiných 

oborů. Dokážou se celkem rychle rozhodovat. Riziko sólového vůdce je v tom, že 

v případě neúspěchu týmu bude s největší pravděpodobností odvolán (Cejthamr, 

Dědina, 2010). Naopak týmový vedoucí svou roli záměrně omezuje a odmítá absolutní 

vládu nad svým týmem (Kolajová, 2006). 
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Tabulka 2.: Rozdíly mezi sólovým a týmovým vedoucím 

Týmový vedoucí Sólový vedoucí 

Nepředpokládá, že by byl moudřejší, 

kreativnější, prozíravější než ostatní jeho 

kolegové, proto vybírá nadané členy 

týmu, aby kompenzoval své nedostatky a 

přispěl k vyváženosti týmu. 

Často žije v domnění, že je ten 

nejzkušenější, nejmoudřejší, který ví a zná 

všechno nejlépe. 

Nepotřebuje obdiv ani neustálou 

pozornost ke své osobě.  

Vlastní zásluhy na prosperitě celého týmu 

popírá nebo je nezveličuje. 

Rád na sebe strhává pozornost, potřebuje 

mít pocit úcty a důležitosti. Libuje si 

v osobní publicitě. 

Jeho vztah k ostatním členům týmu je 

založen na důvěře, a proto častěji deleguje 

pravomoci a odpovědnosti. 

Protože se domnívá, že je nejlepší, mívá 

problémy s delegováním. Nejlépe to přece 

umí on sám a nikdo jiný to tak nedokáže. 

Svou roli vůdce vnímá jako vytváření 

obsahu poslání týmu, klade důraz na 

správný výběr členů týmu, na jejich 

„dobrovolné“ přijímaní úkolů a na jejich 

samostatnost. 

Rád úkoly rozděluje zcela direktivním 

způsobem, očekává, že všechny pokyny 

budou splněny. Chce být vzorem, který 

mají ostatní chtít následovat. 

Staví na rozmanitosti. Usiluje o konformitu. Formuluje podle 

obecně známých a uznávaných standardů. 

Projektuje vizi, kterou ostatní naplňují dle 

svých představ, schopností a možností. 

Dává jasně najevo, co, kdo a jak má dělat. 

Vyhledává talenty. Neobává se 

konkurence. Má zdravé sebevědomí, věří 

si, přijímá své přednosti a nedostatky. 

Soustředí kolem sebe především své 

stoupence, mnohdy vyhledává 

pochlebovače a obdivovatele. 

Pomáhá ostatním v jejich osobním i 

profesním rozvoji, podporuje jejich klady. 

Své podřízené řídí a vede, poskytuje 

návody, jak postupovat. 

Zdroj: Kolajová (2004), str. 28.-29. 
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3.2.1.1. ODPOVĚDNOST ZA TÝM  

V této podkapitole je podrobněji popsán význam a funkce vedoucího týmu. K tomu 

je potřeba vysvětlit a rozdělit tyto role:  

 

- Celkové řízení týmu 

- Koučing 

- Vedení týmu 

- Spolupracovníci týmu 

 

Celkové řízení je realizováno vedoucím pracovníkem, vedením společnosti, řídicím 

výborem, atd. V praxi může být tato role plněna vedoucím týmu, kdy mezi týmem a 

vedoucím existuje vztah důvěry a vedoucí chápe obě své role. Role celkového řízení 

obnáší: stanovení a změny v zadání úkolů pro tým, controlling (dohoda o cílech, 

kontrola, rozbor a hodnocení), osobní odpovědnost vůči vedoucímu a členům týmu.  

Koučing je role, kterou může plnit některý ze zkušených, kvalifikovaných vedoucích 

pracovníků. Tuto roli muže také zastat i externí poradce. Role zahrnuje tyto činnosti: 

podpora pro vedoucího týmu, který systematicky rozvíjí svůj tým, poradenství pro tým a 

také jeho členy v případě osobních problémů a konfliktů. 

Vedení týmu je role, která přímo souvisí s vedoucím týmu, který je také označován 

jako „první mezi rovnými“. Vedoucí týmu je odpovědný za činnosti, které uplatňuje 

vevnitř týmu: koordinace spolupráce mezi členy týmu, moderace (dbát o vzájemnou 

komunikaci mezi členy týmu), poradenství členům týmu a řešení konfliktů mezi 

jednotlivými členy týmu. Vedoucí týmu při plnění této role plní i činnosti, které jsou 

zaměřeny navenek. Jsou to tyto činnosti: vyjednávaní, reprezentace týmu a prezentace 

jeho výsledků. 

Spolupráce v týmu není o tom, aby se jen spoléhal jeden na druhého a nakonec se 

nic nedělalo. Každý člen týmu je odpovědný za svůj úkol, a také i za celý tým. (Krüger, 

2004)  
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3.2.1.2. POJETÍ VEDOUCÍHO TÝMU VE SPORTU  

Ve sportu, specielně ve sportovních týmech, se využívá k vyjádření role vedoucího 

týmu pojem vůdce týmu. U sportovních týmů se vyskytují ve většině případů tyto dva 

typy vůdců: 

  

- Formální vůdce 

- Neformální vůdce 

 

Formální vůdce je vůdčí osobnost ve formálním týmu. Do této role je většinou 

nominován, dosazen na základě svých odborných znalostí a dovedností. Příkladem 

takového vůdce je trenér. Nominace, dosazení trenéra způsobuje, že je členy týmu 

(hráči) brán jako formální vůdce a ne jako jeden z týmu. V předešlé podkapitole je 

popsaná role celkového řízení, kterou by měl plnit právě trenér týmu.  

Neformální vůdce může být kdokoli z týmu. Je to takový člen, který ovlivňuje 

ostatní, aniž by si to uvědomoval on sám.  

Zvláštním případem vůdce ve sportovním týmu je vůdce, který se pohybuje na 

rozhraní obou předešlých typů. Jedná se o kapitána týmu. Ve většině případů je volen 

ostatními členy týmu. Jejich volba závisí na tom, jaký je jeho vliv na ostatní, což 

zahrnuje neformální hledisko. Formálnost spočívá v tom, že zvoleného kapitána schválí 

i vedení týmu. (Vaněk, Houšek, Rychtecký, Slepička, 1980) 

Kapitán týmu je příklad vedoucího týmu, který plní roli vedení týmu popsané 

v kapitole Odpovědnost za tým.  

3.2.2. TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA 

Mnoho autorů se ve svých knihách zaměřených na tuto problematiku opírá o názor 

doktora R. M. Belbina z roku 1981. Podle jeho názoru, aby tým fungoval efektivně, by 

měly být v takovém týmu obsazené tyto týmové role (Hanuš, Chytilová, 2009): 

 

- Usměrňovač 

- Koordinátor 

- Inovátor 

- Vyhledávač zdrojů 

- Vyhodnocovač 
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- Týmový pracovník 

- Realizátor 

- Kompletovač 

- Specialista 

3.2.2.1.CHARAKTERISTIKY TÝMOVÝCH ROLÍ PODLE BELBINA  

Usměrňovač 

Vysoce motivovaný člověk, který rád soutěží s ostatními. Z toho důvodu může 

vytvářet tlak na své okolí. Vyzývá ostatní do akce. Je průbojný, a když se objeví 

překážky, hledá jejich řešení. Je to nejvíc soutěživá role2. Role usměrňovače je vhodná 

pro vedoucí roli (Bělohlávek, 2008).  

Koordinátor 

Má schopnost nasměrovat ostatní ke společnému cíli. Je sebejistý a dává lidi 

dohromady, což vede k podpoře týmové diskuze3. Také koordinátor je jednou 

z vedoucích rolí (Bělohlávek, 2008).  

Inovátor 

Je tvůrčí, což znamená, že stále přichází s novými nápady. Většinou myslí 

samostatně. Využívá vlastní představivost. Dokáže řešit náročnější problémy4. 

Vyhledávač zdrojů 

Má výborné komunikační dovednosti a vyjednávací schopnosti. Má také schopnost 

rozvíjet myšlenky druhých. Dovede navázat vnější kontakty. Je to nadšenec v počátcích 

řešení problémů, kdy dokáže zjistit většinu potřebných informací. Jeho nadšení dokáže 

rychle uvadnout, proto potřebuje podněty od ostatních5. 

Vyhodnocovač 

Seriózní, opatrný vážně založená osobnost. Je dobrý stratég, vidí všechny možnosti, 

odolává přílišnému nadšení. Málokdy se mýlí6.  

Týmový pracovník 

Je mírný, družný, vnímavý a diplomatický. Je velmi dobrý spoluhráč, zabraňuje 

konfliktům mezi ostatními. Bývá v týmu oblíbený. Stmeluje tým7. 

                                                 
2 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=usm 
3 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=koor 
4 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=ino 
5 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=vyhl 
6 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=mon 
7 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=tym 
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Realizátor 

Je disciplinovaný, spolehlivý, přizpůsobivý, konzervativní ve svých návycích, 

loajální. Dává přednost systematickému řešení problémů8.  

Kompletovač 

Je pozorný, dělá si starosti. Je také pečlivý a svědomitý. Dokáže svoji energii 

koncentrovat na dokončení úkolu. Jeho přinos je i v tom, že plní termíny9. 

Specialista 

Cílevědomý, iniciativní a hlavně oddaný své profesi. Oplývá odbornými 

vědomostmi a dovednostmi, které jsou potřebné k řešení úkolu10.  

 

Podle doktora Belbina by měly být v týmu zastoupené všechny tyto role, také ale 

uznává, že někteří lidé plní víc než jednou roli (role alternativní) (Kolajová, 2006). 

3.2.3. DALŠÍ TYPY TÝMOVÝCH ROLÍ 

Popis dalších týmových rolí je možné najít v řadě publikací, které se věnují hlavně 

managementu a jednotlivým činnostem, jako je vedení lidí, organizování, týmová 

spolupráce atd.  

Autoři Margerison a McCann se v roce 1986 také zabývali touto problematikou. 

Uvádějí osm týmových rolí, které by měli být členové vyváženého týmu schopni plnit: 

 

- Zpravodaj, poradce (informuje) 

- Tvůrce, inovátor (přináší nové nápady, kreativitu) 

- Průzkumník, předkladatel (přebírá a překládá nápady) 

- Hodnotitel, vývojář (realizuje nápady tak, aby se daly použít v praxi) 

- Tahoun, organizátor (klade důraz na plnění úkolů, cíle, termíny) 

- Producent (sestavuje systémy norem, a také plány, které jsou zapotřebí 

ke splnění jednotlivých úkolů) 

- Kontrolor, inspektor (dbá na dodržování pravidel a směrnic) 

- Podporovatel, údržbář (pomáhá při plnění norem) 

 

Jejich koncepce týmových rolí poukazuje na různorodost, která vzniká spojením 

rozdílných lidí do jednoho týmu (Kolajová, 2006).  
                                                 
8 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=real 
9 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=kompl 
10 http://www.belbin.cz/index.php?location=tym_popis&role=spec 
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Autoři Kinicki a Kreitner ve své knize Organizational behavior: key koncepts, skills 

& best practices popisují jiné dva typy rolí, a to: role udržující a role úkolové. Úkolové 

role jsou takové role, které drží tým na cestě, která vede ke splnění jednotlivých úkolu a 

cílů (Kinicki, Kreitner, 2006). Příkladem takových rolí může být některá z týmových 

rolí, které byly popsány výše. 

Role udržující posilují pozitivní mezilidské vztahy mezi jednotlivými členy týmu. 

Příklad udržujících rolí jsou role (Bělohlávek, 1996): 

  

- Povzbuzovatel (dokáže přijímat a ocenit názory ostatních, čímž posiluje 

solidaritu v týmu) 

- Harmonizátor (pomocí vyjednávaní a humoru dokáže řešit konflikty mezi 

ostatními) 

- Aktivista (povzbuzuje všechny členy k účasti na plnění společného cíle) 

- Kompromisník (řeší konflikty pomocí ústupků obou stran, které jsou v konfliktu) 

- Posuzovatel (posuzuje, jak kvalitní jsou skupinové procesy) 

- Komentátor (skupinové procesy komentuje) 

- Následovník (pasivní posluchač) 

 

Existuje ještě celá řada jiných modelů týmových rolí, jako je například model 

Schindlera, který tvoří role: alfa (vůdce), beta (odborník, expert), gama (řadový člen 

týmu) a delta (černá ovce). V jiném modelu, Morenově, se objevují zase role 

organizátora, sociometrické hvězdy (oblíbený člen týmu), černé ovce (ke členu, který 

zastává tuto roli, se tým chová jako k nepříteli, často je postaven mimo tým) (Hanuš, 

Chytilová, 2009). 

Tak jak je už v úvodu kapitoly Týmové role zmíněno, ne každý tým dokáže 

dosáhnout svého cíle. Důvodem neúspěchu týmu může být i to, že jsou v týmu členové, 

kteří plní některou z takzvaných dysfunkčních týmových rolí. Příkladem dysfunkční 

role může být:  

 

- Dominující člen 

- Vyhýbající se člen 

- Vztekloun 

- Playboy 

- Klaun 
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- Agresor 

- Jediný kdo má pravdu 

- Atd. 

 

Už samotné názvy těchto rolí říkají, jak se člen, zastávající některou z těchto rolí, 

chová. Takovým chováním samozřejmě dojde k narušení a k následnému zhoršení celé 

týmové spolupráce (Kolajová, 2006). 

3.2.4. TÝMOVÉ ROLE V OBLASTI SPORTU 

Role v rámci sportovního týmu se dají dělit z hlediska doby jejich trvání na: 

 

- Krátkodobé role  

- Dlouhodobé role 

- Vrozené role 

 

Příkladem krátkodobé role ve sportu může být role, která je časově omezená 

pravidly soutěžení, jako třeba role vyloučeného hráče. 

Role dlouhodobé se ve sportovní činnosti dají rozlišit podle dvojího charakteru, a to 

na: role obecnějšího charakteru (role kapitána, role vůdce, atd.), role spojené 

s charakterem sportovní činnosti (obránce, útočník, záložník, brankář, smečař, atd.).  

Role vrozené jsou role, které trvají po celý život. Příkladem takové role je role 

muže, ženy (Vaněk, Houšek, Rychtecký, Slepička, 1980). 

Ve sportovních týmech se často vyskytují i jiné role. Jednou z rolí, kterou můžeme 

ve sportovním týmu pozorovat, je role černé ovce. Člen, který plní roli černé ovce, je 

týmem brán jako nepřítel. Vztahy mezi ním a ostatními členy jsou negativní, a to často 

vede k tomu, že jej ostatní z týmu vyloučí (Hanuš, Chytilová, 2009). Tuto roli už uvádí 

a popisují i modely, které jsou uvedeny v předešlé podkapitole s názvem Další typy 

týmových rolí. 

Další role, které se mohou ve sportovních týmech objevit, jsou role obětního 

beránka, bažanta a zlého muže.  

Role obětního beránka není stabilní. Může se v ní ocitnout každý člen týmu. Je 

podmíněná určitou situací, která nastane během plnění úkolu. Většinou tuto roli zastane 

člen, který je v té konkrétní situaci nejméně výkonný, nejslabší.  
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Role bažanta je ve většině případů spojená se členem, který přišel do týmu jako 

poslední, je v týmu nováček. Tato role je časově omezená.  

Chování člena plnícího roli zlého muže je svázané s vlastní sportovní činností týmu, 

což znamená, že tuto roli plní jen během hry (utkání). Jeho chování je namířeno vůči 

soupeři. Tato role je stabilní a většinou spojená se členem, který má na její plnění 

osobnostní předpoklady (Vaněk, Houšek, Rychtecký, Slepička, 1980).  

3.2.5. VÝZNAM TÝMOVÝCH ROLÍ  

Z definice týmové role, která je uvedena v kapitole Týmové role, je jasné, že 

týmová role je jistý druh chování člena v týmu. Toto chování vychází jak z hodnot a 

postojů, které konkrétní člen v životě zastává, tak i z momentální situace, z problému, 

který tým řeší, a ze skladby týmu (Kolajová, 2006). 

 Většina autorů modelů týmových rolí se přiklání k názoru, že jeden člen týmu 

nezastává pouze jednu konkrétní roli, ale má i takzvané role alternativní, které plní, 

když nastane nějaká konkrétní (krizová) situace při řešení úkolu. Příkladem je takzvané 

situační vůdcovství, kdy se v krizové situaci vytvoří nový vůdce a ten dokáže tým 

z krize vyvést. Poté se tento člen vrací k plnění své původní hlavní role (Vaněk, 

Houšek, Rychtecký, Slepička, 1980).  

Lidé se tedy chovají v různých situacích různě. Snaží se v týmu zaujmout takovou 

roli, která jim přinese určitý zisk v podobě naplnění jejich přání a tužeb. Může to být 

role s nejvyšším sociálním statusem11, ale také role, která má pro člověka nejvyšší 

hodnotu, tedy uspokojuje jeho potřeby. Ve druhém případě je plnění takové role určeno 

jeho potřebami, postoji, zájmy, hodnotami, atd. (Hanuš, Chytilová, 2009).  

3.3. TEAM-BUILDING A JEHO VÝZNAM 

V dnešní době je pojem team-building skloňován čím dál tím častěji. V současnosti 

se team-buildingem zabývají dokonce samostatné firmy. Jejich náplní je vytvářet různé 

programy pro jiné firmy, organizace, atd. Tyto programy jsou zaměřené hlavně na 

rozvoj týmů12.   

Existuje celá řada publikací, které se zabývají team-buildingem. Autoři Svatoš a 

Lebeda se o team-buildingu zmiňují jako o souboru aktivit, kterých se účastní celý tým 

a vzájemnou spoluprací řeší určité složitější úkoly, které nemají dopředu dané a jasné 
                                                 
11 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni-status 
12 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=teambuilding 
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řešení. Po každém cvičení, vyřešení úkolu, následuje krátký rozbor a vyvození závěru, 

kde se účastnicí mohou dozvědět informace, které mohou využít v řešení úkolů 

následujících. Tímto pojmem také označují jakýsi vedlejší produkt těchto různých 

cvičení, kdy v týmu dochází k podpoře vzájemných vztahů mezi jeho členy a osobnímu 

rozvoji jednotlivců (Svatoš, Lebeda, 2005). 

 Pojem team-building lze vnímat i jako týmové vzdělávání, které má za cíl zlepšení 

a rozvoj efektivity týmu, kde lidé spolupracují trvale nebo dočasně. Zlepšení definuje 

z hlediska výstupů: rychlost rozhodování v týmu, akce týmu. Při týmovém vzdělávání je 

také možné využít tyto metody: učení se akcí, skupinová cvičení, výcvik interaktivních 

dovedností, interaktivní video, hraní rolí, simulaci, atd. Aby měly všechny tyto aktivity 

smysl a byly efektivní, měly by přímo odpovídat povinnostem a odpovědnostem 

účastníkům týmového vzdělávání, kteří ale musí samotné aktivity považovat za důležité. 

Dále ještě existují i jiné metody týmového vzdělávání, a to: učení se hrou a pohybové 

aktivity. Obě metody nabízí užší spojení s realitou, účastníci se tak mají možnost chovat 

normálně, což je v tomto případě naprosto správné. Úkoly, které mají řešit, nemají vztah 

k pracovním aktivitám. Úkolem těchto metod je ozřejmit, osvětlit a uvědomit si 

procesy, které probíhají v týmové spolupráci (Armstrong, 2007).  

Team-buildingem můžeme rozumět i týmové koučování, což je spojeno s utvářením 

a posílením týmu. To umožňuje členům výkonného týmu přemýšlet o fungování týmu 

s cílem zlepšit konečný výstup (Stacke, 2005). 

Na team-building lze pohlížet i jinak, a to jako na doslovný překlad z anglického 

jazyka - budování týmu. Tím se zabývá několik autorů jako například S. Ferran, který 

ve své knize Góly nepadají náhodou popisuje, jak postupoval v roce 2003 trenér Frank 

Rijkaard v budování týmu FC Barcelona. Pod budováním týmu rozumí hlavně proces 

přivádění nových členů do týmu a také vyřazení členů nevyhovujících nově požadované 

týmové spolupráci (Ferran, 2009).     
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4. METODY A POSTUP ŘEŠENÍ  

V této části práce jsou uvedeny jednotlivé metody a postupy řešení, které jsou 

využity k tomu, aby bylo dosaženo cíle diplomové práce.   

Problematika týmových rolí a vzájemných vztahů mezi členy skupiny, respektive 

týmu, spadá do předmětu zkoumání sociální psychologie. Metody, které se ve 

výzkumech v oblasti sociální psychologie využívají, jsou metodami empirického13 

výzkumu14: 

 

- Pozorování 

- Experiment 

- Dotazování  

- Rozhovor 

- Sociometrie  

- Analýza osobní historie 

 

K tomu, abych dospěl k naplnění cíle diplomové práce, jsem zvolil několik z výše 

uvedených metod. První metodou je metoda pozorování, kdy tým provádí určitá cvičení 

z oblasti team-buildingu a tréninku fotbalu a v jejich průběhu dochází k určitému 

chování jednotlivých členů, které je pro pozorovatele podstatné pro určení té které 

týmové role. Pozorování se často využívá v kombinaci s jinými metodami (Kozel, 

2006). Z tohoto důvodu využiji metodu dotazování, kdy jednotliví členové týmu vyplní 

dotazník (modifikovaný test týmových rolí). Získané výsledky z dotazování porovnám 

s výsledky předešlého pozorování a vyvodím závěry. 

Další metodu, sociometrický test, využiji pro určení vzájemných vztahů mezi 

jednotlivými členy v týmu. 

Poslední metodu, kterou ve svém výzkumu využiji, je metoda rozhovoru, kdy 

výsledky z předešlých metod rozeberu s hlavním trenérem týmu.  

V následujících podkapitolách je uveden bližší popis vybraných metod použitých ve 

výzkumu. 

                                                 
13 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=empiricky&typ_hledani=prefix 
14 http://rudolfkohoutek.blog.cz/0811/metody-socialni-psychologie 
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4.1. POZOROVÁNÍ 

Vědecká metoda pozorování vychází z běžného pozorování, které je v životě 

člověka jedním ze základních zdrojů informací. Existují určité odlišností mezi 

vědeckým a běžným pozorováním. První odlišností je to, co má být pozorováno. 

Vědeckým pozorováním se získávají nové poznatky o určité skutečnosti nebo se pomoci 

něj ověřují, doplňují, zpřesňují, atd. poznatky, které byly doposud u této skutečnosti 

známé. Druhou odlišností je, že vědecké pozorování je důkladně naplánované a jeho 

výsledky jsou určitým způsobem zaznamenané tak, aby se daly využít pro další 

zpracování (Janoušek a kol., 1986).  

 Reichel uvádí tuto definici vědeckého pozorování (Reichel, 2009, str. 94): 

 

„Technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a 

organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů a aktuálního stavu prvků, 

aspektů, fenoménů atd., které jsou objektem zkoumání“.  

 

V pozorování je zapotřebí brát v úvahu tyto aspekty (Janoušek a kol., 1986):  

 

- Pozorovatel (ten, kdo je vlastním vykonavatelem pozorování) 

- Objekt pozorování (určitý pozorovaný jev, určité chování jedince nebo skupiny 

jedinců) 

- Výsledek pozorování (informace, které pozorovatel získá o objektu pozorování) 

- Prostředek pozorování (například různé technické prostředky jako jsou: kamera, 

dalekohled, atd.) 

4.1.1. DRUHY POZOROVÁNÍ 

Druhy pozorování: 

 

- Extrospekce je pozorování, kde pozorovatel pozoruje vnější projevy člověka 

v přirozených nebo upravených podmínkách15.  

- Introspekce je takzvané sebepozorování a zkoumání vlastních psychických 

stavů16. 

                                                 
15 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=extrospekce 
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Jedno ze základních dělení pozorování, které jsou využívané v sociální psychologii, 

je dělení na:  

 

- Nestrukturované pozorování 

- Strukturované pozorování 

 

Nestrukturované pozorování se využívá při pozorování něčeho nového, co do té 

doby nebylo známé. Toto pozorování se dál dělí na: univerzálně záměrné 

nestrukturované pozorování a speciálně záměrné nestrukturované pozorování. 

Univerzálně záměrným nestrukturovaným pozorováním rozumíme pozorování různých 

druhů lidského chování. Speciálně záměrným nestrukturovaným pozorováním 

rozumíme pozorování speciálnějších momentů v lidském chování, což znamená, že je 

zaměřeno na určitý konkrétní druh lidského chování.   

Strukturované pozorování se od nestrukturovaného pozorování podstatně liší. Toto 

pozorování využívá určitou soustavu takzvaných pozorovacích kategorií. Tyto kategorie 

určují, co přesně se má pozorovat a zaznamenat. Pozorovatel ví dopředu, čeho si má 

všímat. U tohoto typu pozorování je podstatné přesně vymezit a definovat pozorovací 

kategorie (Janoušek a kol., 1986).   

Pozorování se dá dělit i na základě vztahu mezi pozorovatelem a pozorovaným 

subjektem (lidé) na: 

   

- Zúčastněné pozorování  

- Nezúčastněné pozorování  

 

Zúčastněné pozorování je takové pozorování, kde se pozorovatel dostává do úzkého 

kontaktu s pozorovaným subjektem, subjekty. Stává se součástí pozorování. Výhodou je 

to, že pozorovatel může velmi rychle získat zpětnou vazbu při svém pozorování. To, že 

je pozorovatel součásti pozorování může být nevýhodou v případě, že pozorovaný 

subjekt, subjekty budou páchat například kriminální činnost (Jandourek, 2008). 

Nezúčastněné pozorování je pozorování, kde si pozorovatel drží odstup od 

pozorovaného subjektu a je oddělen od pozorované situace, jevu (Jeřábek,1992). 

                                                                                                                                               
16 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo= 
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Jiné dělení pozorování vychází ze skutečnosti, zda si má být pozorovaná osoba nebo 

skupina osob vědomá toho, že je pozorována či nikoliv. Jde tedy o pozorování zjevné, 

kdy pozorovaná osoba, osoby ví, že jsou pozorovány a pozorování skryté, kdy naopak 

pozorovaná osoba, osoby neví, že jsou pozorovány. Nevýhodou zjevného pozorování je 

to, že může dojít ke zkreslení výsledků pozorovaní na základě toho, že se pozorované 

osoby budou chovat nepřirozeně. V případě skrytého pozorování se tato nevýhoda 

eliminuje, ale hrozí, že se pozorovatel prozradí (Reichel, 2009).  

 

Konkrétní vybraná metoda a důvod  jejího výběru 

Z výše popsaných druhů pozorování jsem si pro svůj výzkum vybral metodu 

strukturovaného nezúčastněného skrytého pozorování. Výběr strukturovaného 

pozorování je podmíněn pozorováním konkrétních projevů chování, které vystihuje 

konkrétní týmovou roli, jejíž popis je uveden v teoretické části této práce (kapitola 

Týmové role). Nezúčastněné pozorování je vybráno proto, aby svým chováním nemohl 

pozorovatel ovlivnit chování jednotlivých členů v týmu. Skryté pozorování je vybráno 

z toho důvodu, aby se jednotliví členové chovali přirozeně.  

4.2. DOTAZOVÁNÍ 

Dotazování je další ze základních metod, která se využívá v oblasti sociálně 

psychologického výzkumu. Jde o komunikaci mezi výzkumným pracovníkem (tazatel) a 

zkoumaným subjektem (respondent). Základním prostředkem dotazování jsou otázky, 

které tazatel pokládá respondentovi a ten na ně odpovídá. Aby respondent na dané 

otázky odpověděl, musí být k tomu dostatečně motivován. Musí být tedy ochoten 

odpovídat a v hlavně musí být schopen na položenou otázku odpovědět . 

 

Na základě typů odpovědi, které otázka umožňuje, dělíme otázky na: 

 

- Otevřené 

- Uzavřené 

- Polozavřené 
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Otevřená otázka je taková, která dovoluje respondentovi, aby na ni odpověděl podle 

svého názoru. Příklad otevřené otázky: Jaký je Váš názor na současný stav, který je ve 

Vašem týmu? 

 Uzavřenou otázkou chápeme otázku, která vymezuje možnosti odpovědí, ze kterých 

si může respondent vybrat. Příklad uzavřené otázky: Myslíte si, že v současné době Váš 

tým potřebuje určitou změnu?  

- Ano 

- Ne 

Polouzavřená otázka je otázka, kde se respondentovi nabízí kromě předem daných 

variant odpovědí, jako u uzavřené otázky, i varianta, kde se může respondent volně 

vyjádřit. Příklad polouzavřené otázky: Který druh změny by podle Vás přispět ke zvýšení 

efektivity spolupráce v týmu?  

- Změna vedoucího týmu 

- Změna prostředí, ve kterém tým momentálně pracuje 

- ….. (jestli máte jiný návrh změny, uveďte jej) 

Existují dvě formy metody dotazování, a to: dotazník a rozhovor (Janoušek a kol., 

1986). 

4.2.1. DOTAZNÍK 

Dotazníkem rozumíme metodu, která je zprostředkovaná formou dotazování a je 

založená na písemné formě (Janoušek a kol., 1986). V dnešní době se je možné nalézt 

dotazníky i v elektronické podobě.  

 

 Konkrétní vybraná metoda a důvod  jejího výběru 

K dalšímu zkoumání týmových rolí v týmu je využit modifikovaný Belbinův test 

týmových rolí (Příloha A), což je dotazník zaměřený na autodiagnostiku devíti 

týmových rolí, které popsal doktor M. Belbin17. Tuto metodu jsem vybral proto, abych 

zjistil, jak se sami jednotliví členové v týmu vidí a jestli se jejich názor na sebe odlišuje 

od chování, které se projevilo v době pozorování. 

4.2.2. ROZHOVOR (INTERVIEW) 

Rozhovor je další formou dotazování. Bez ohledu na to, o jaký typ rozhovoru jde, je 

nutné, aby byl pečlivě naplánován. Musí sledovat cíl, který si tazatel předem stanoví. 

                                                 
17http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/belbinuv-test-tymovych-roli  
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Každý rozhovor by měl být zaznamenán, a to buď písemně nebo s využitím diktafonu, 

videokamery. S uplatněním technických prostředků při záznamu rozhovoru musí 

respondent souhlasit.  

Podle stupně standardizace můžeme tuto metodu dělit na: 

 

- Standardizovaný rozhovor 

- Nestandardizovaný rozhovor 

 

Standardizovaným rozhovorem rozumíme rozhovor, při kterém jsou respondentovi 

pokládané přesně formulované otázky, jejichž znění se nedá měnit, a také se nemění 

pořadí, ve kterém jsou pokládané. 

Nestandardizovaný rozhovor je naopak rozhovor, který je veden volněji. Otázky, 

které jsou respondentovi pokládané, jsou zaměřené na cíl výzkumu, ale jejich formulace 

a pořadí je zcela v rukou tazatele. Takové vedení rozhovoru vyžaduje vyšší nároky na 

tazatele, než je tomu u rozhovoru standardizovaného (Pauknerová, 2006). 

V souvislosti s rozhovorem se používá i pojem interview. Interview je druh 

rozhovoru, který se přibližuje ke standardizovanému rozhovoru. Obvykle se mezi pojmy 

interview a rozhovor rozdíl nedělá a jsou chápany jako synonyma (Janoušek a kol., 

1986). 

 

Konkrétní vybraná metoda a důvod  jejího výběru 

Na základě výsledků z pozorování a Belbinova testu týmových rolí se chci dozvědět 

o jednotlivých členech týmu co nejvíce informací, což by mi mělo pomoci k tomu, 

abych poznal celý tým. Předpokládám, že hlavní trenér tyto informace zná. Můj 

předpoklad vychází z toho, že pracuje s týmem 6 let, což je relativně dlouhá doba na to, 

aby tyto informace získal. Proto využiji nestandardizovaného rozhovoru s hlavním 

trenérem k tomu, abych porovnal jeho (časem získané) a své (pozorováním a 

dotazováním získané) informace.  

4.3. SOCIOMETRIE 

Sociometrie je soubor metod, které zjišťují, popisují a analyzují směr a intenzitu 

mezilidských vztahů v malých sociálních skupinách. Malou sociální skupinou 

rozumíme skupinu, která má tyto základní znaky: členové jsou spojeni plněním 
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společného cíle, členové se vzájemně znají, komunikují spolu a vytvářejí společné 

normy (Chráska, 2007). Tato definice malé sociální skupiny splňuje minimálně jednu 

z definic týmu, které jsou uvedené v kapitole Definice týmu.  

J. L. Moreno, zakladatel sociometrie, ve svých pracích uvedl deset technik, které 

považoval za specificky sociometrické (Petrusek, 1969):  

 

 

- Test seznámení 

- Sociometrický test 

- Test vzájemného působení 

- Test rolí 

- Test spontánnosti 

- Psychodrama 

- Sociodrama 

- Živé noviny 

- Terapeutický test 

- Obecná studium jednání na místě 

4.3.1. SOCIOMETRICKÝ TEST 

Výzkum struktury vzájemných vztahů mezi členy malé sociální skupiny, týmu, se 

provádí pomocí dotazníku nebo rozhovoru. Respondentovi jsou pokládány takzvané 

sociometrické otázky. Tyto otázky dávají respondentovi možnost vybrat některé členy 

skupiny, týmu na základě výběrového kritéria. Výběrové kritérium by se mělo co nejvíc 

přibližovat k reální činnosti skupiny. Kritéria můžeme klasifikovat na základě různých 

hledisek. Podle obsahu se výběrová kritéria dělí na: pracovní, rekreační, emocionální, 

atd. Dále se dají výběrová kritéria dělit na: reálná (vztahují se k situaci, kterou každý 

člen skupiny zná na základě své vlastní zkušenosti), nereálná (jsou vztažena na 

nepravděpodobné situace). Jiné dělení je na silná a slabá kritéria, kde silné kritérium se 

vztahuje k takovým činnostem, o které má skupina zájem a slabé kritérium je vztaženo 

k situacím, se kterými nemá skupina žádnou zkušenost (Janoušek a kol., 1986).  

Příklady sociometrické otázky: Koho byste vybral za vedoucího skupiny?, S kterými 

členy týmu byste nejraději trávil volný čas?, atd.  
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J. L. Moreno uvedl těchto šest pravidel pro konstrukci sociometrického testu 

(Moreno, 1953): 

 

1. Hranice skupiny, ve které se test provádí musí být vymezeny. 

2. Počet výběrů, které dotazovaná osoba může učinit, je neomezený. 

3. Osoby mají být požádány, aby provedly svůj výběr nebo odmítnutí podle 

specifikovaného kritéria nebo myšlené aktivity. 

4. Výsledky testu mají být použity k restrukturaci skupiny. 

5. Výběry mají být provedeny tak, aby ostatní členové skupiny o nich nevěděli. 

6. Otázky mají být pokládané tak, aby jim všichni dotazovaní rozuměli. 

 

Druhé pravidlo J. L. Morena hovoří o neomezenosti výběrů, které může respondent 

učinit. Toto pravidlo se často při konstrukci sociometrického testu nedodržuje. Ve 

většině případů se toto pravidlo nedodržuje z těchto důvodů: snadnější statistické 

zpracování, intenzita třetího, čtvrtého výběru výrazně klesá, nižší pravděpodobnost 

náhodného výběru, atd. Známe dvě metody, které se od sebe odlišují počtem výběrů, 

které může respondent v sociometrickém testu provést. Jednou metodou je 

neparametrický sociometrický test a druhou je parametrický sociometrický test. 

Neparametrický sociometrický test je test, ve kterém má respondent možnost 

neomezeného počtu výběrů. Maximum možných výběrů je rovno (n - 1), kde n je počet 

členů ve skupině, týmu. Parametrickým sociometrickým testem se rozumí test, ve 

kterém je respondentovi umožněn provést omezený počet výběrů. Buď je v tomto testu 

jednoznačně stanoven počet výběrů a ten musí respondent dodržet nebo je určená 

hranice, do které může respondent své výběry provádět (Janoušek a kol., 1986). 

4.3.1.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SOCIOMETRICKÝCH DAT 

Data získaná sociometrickým testem se dají zpracovat pomocí těchto tří základních 

způsobů (Janoušek a kol., 1986): 

 

- Sociometrická matice 

- Grafické zpracování (sociogram) 

- Indexová analýza  
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4.3.1.1.1. SOCIOGRAM 

Jednou z metod zpracování sociometrických dat je grafická forma označovaná jako 

sociogram. Často se využívá pro (Dědina, Odcházel, 2007): 

 

- mapování jednotlivých skupin, týmů 

- výběr členů do pracovních a jiných týmů 

- odhalení citových vztahů mezi členy týmu, zaměstnanci, atd. 

- modifikování skupinových, týmových struktur tak, aby byly produktivní 

- atd. 

 

Z pohledu matematiky jde o orientovaný graf (Janoušek a kol, 1986). Při konstrukci 

sociogramu se využívají tyto grafické symboly: 

 

 

- Muž A 

 

- Žena B 

 

- Jednostranný pozitivní výběr 

- Jednostranný negativní výběr 

 

Oboustranný vzájemný pozitivní (negativní) výběr se znázorňuje zdvojenou 

nepřerušovanou (přerušovanou) čarou se šipkami na obou koncích. Někdy se u šipek 

výběrů uvádí číslo, které udává pořadí výběru. 

V sociometrickém testu může být použito více výběrových kritérií. V takovém 

případě jsou šipky v sociogramu označující výběry odlišeny barevně, kde je každému 

výběrovému kritériu přirazena jiná barva (Petrusek, 1969). 

V sociogramu se můžou vyskytnout tyto typy vztahů mezi dvěma členy (člen A a 

člen B) skupiny, týmu (Janoušek a kol., 1986):  

 

- A vybírá B a B vybírá A  (vzájemná sympatie, obousměrný pozitivní výběr) 
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- A vybírá B a B opomíjí A (jednostranná sympatie, jednostranný pozitivní výběr) 

 

 

- A vybírá B a B odmítá A  

 

 

- A opomíjí B a B opomíjí A (vzájemná lhostejnost) 

 

 

- A opomíjí B a B odmítá A (jednostranná antipatie, jednosměrný negativní 

výběr) 

 

 

- A odmítá B a B odmítá A (vzájemná antipatie, obousměrný negativní výběr) 

 

 

 

Způsobů, jak zkonstruovat sociogram, existuje několik. Většina autorů uvádí tyto 

čtyři základní typy sociogramů, se kterými se můžeme v běžné praxi potkat nejvíce:  

 

- Neuspořádaný sociogram 

- Topologický sociogram 

- Terčový sociogram 

- Hierarchický sociogram 

 

Neuspořádaný sociogram (obr. 1.) je forma, která se k prezentaci a grafické analýze 

sociometrických dat využívá poměrně často. Tento typ sociogramu je vhodné 

konstruovat pro skupinu, tým, sestávající z maximálně 10 členů. U většího počtu členů 

se stává tento typ dosti nepřehledný (Petrusek, 1969). 

Konstrukce neuspořádaného sociogramu se řídí zpravidla několika obecně přijatými 

pravidly. Prvním takovým pravidlem je redukce sociometrické informace. Toto pravidlo 

se využívá, když je počet členů skupiny, týmu vyšší než 10 a chceme dodržet jedno 

z Morenových pravidel o počtu neomezených výběrů. Nejčastěji užívaná redukce počtu 

výběrů je omezení na první nebo první a druhý výběr, což závisí na počtu členů 
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ve skupině, týmu. Toto omezení lze provést v případě, že existuje instrukce o označení 

pořadí získaných výběrů. Druhé pravidlo se váže ke vzájemné vzdálenosti dvou členů. 

To znamená, že osoby, které se navzájem vybírají situujeme blíž k sobě. Třetí pravidlo 

říká, že se čáry symbolizující výběry jednotlivých členů mají navzájem prolínat co 

nejméně (Janoušek a kol., 1986). 

 

Obr. 1.: Neuspořádaný sociogram. 

 

Zdroj: Dědina, Odcházel (2007), str. 91. 

 

Topologický sociogram (obr. 2.) je určitá forma neuspořádaného sociogramu. Jeho 

konstrukce vychází z pozic členů, které jsou ve skupině, respektive týmu, určené, 

v případě, že skupina, tým nějakou takovou strukturu má nebo z prostorového 

uspořádaní pozic členů, což například udává plán bydliště, dílny, atd. (Petrusek, 1969).  

 

Obr. 2.: Topologický sociogram. 

 

Zdroj: Vlastní. 



 38 

 

Typ topologického sociogramu je vhodné využít v případě, že chceme zjistit, jestli 

jsou, a nakolik, výběry jednotlivých členů testované skupiny, týmu, podmíněné 

prostorovým uspořádáním (bydlením, pracovištěm, atd.). Na základě této informace se 

pokusit restrukturovat skupinu, tým s ohledem na prostorové možnosti, které máme 

k dispozici (Petrusek, 1969). 

Jiným typem sociogramu je terčový (kruhový) sociogram (obr. 3.). Tento typ je 

v praxi často využíván. Jeho konstrukce spočívá v narýsování (n + 1) kružnic, kde n 

v tomto případě znamená nejvyšší počet získaných výběrů. Na jednotlivé kružnice 

naneseme členy (symboly označující členy), kteří získali takový počet výběrů od 

ostatních členů, který odpovídá pořadí té které kružnice. Dbáme na to, aby členové 

s nejvyšším počtem získaných výběrů, byli situováni do středu mezikruží. Při 

konstrukci terčového (kruhového) sociogramu platí i druhé a třetí výše uvedené pravidlo 

o konstrukci neuspořádaného sociogramu. Existuje několik modifikací tohoto typu 

sociogramu (Janoušek a kol, 1986). 

 

Obr. 3.: Terčový (kruhový) sociogram. 

 

Zdroj: Chráska (2007), str. 216. 

 



 39 

Hierarchický sociogram (obr. 4.), někdy také označován i jako osový sociogram, se 

konstruuje do souřadnicové soustavy. Na svislou osu y se nanáší počet získaných 

výběrů a na vodorovnou osu x se zakreslují jednotliví členové skupiny, týmu. Také při 

konstrukci hierarchického sociogramu dbáme na dodržení druhého a třetího pravidla, 

kterými se řídí konstrukce neuspořádaného sociogramu (Chráska, 2007). 

 

Obr. 4.: Hierarchický (osový) sociogram. 

                             Y 

X 

Zdroj: Chráska (2007), str. 215. 

 

Všechny čtyři výše uvedené typy sociogramů se vztahují ke skupině, týmu jako 

k celku a z tohoto důvodu o nich můžeme mluvit jako o skupinových sociogramech. 

Lze konstruovat i individuální sociogramy (obr. 5.). Konstrukce individuálního 

sociogramu je jednoduchá. Středem individuálního sociogramu je osoba, pro kterou 

takový sociogram konstruujeme a dál v konstrukci dodržujeme druhé pravidlo  

o vzájemné vzdálenosti vybírajících se osob (Petrusek, 1969). 

 

Obr. 5.: Individuální sociogram pro člena D. 

 

Zdroj: Chráska (2007), str. 214. 
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Ve skupinových sociogramech lze objevit určité struktury, individuální pozice členů 

ve skupině, týmu. Příkladem takové pozice je:  

 

- Sociometrická hvězda (vůdce) je člen, který získal nejvíce pozitivních výběrů 

ve skupině, týmu (Geist, 1992). 

- Černá ovce je člen, který získal hlavně negativní výběry. 

- Izolant je člen, který nezískal ani jeden výběr. 

- Atd. 

 

Konkrétní vybraná metoda a důvod  jejího výběru 

Ke zkoumání vzájemných vztahů v týmu jsem, na základě Morenových pravidel, 

zkonstruoval sociometrický test (Příloha B). Co se týče omezenosti počtu výběrů, jsem 

využil formu neparametrického sociometrického testu. 

Získaná sociometrická data jsem zpracoval a analyzoval pomocí vybraných typů 

sociogramů. 
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5. VÝSLEDKY  

Na začátku každého výzkumu je potřeba zodpovědět několik základních otázek. 

První takovou otázkou je: Co a koho chceme zkoumat?. Po ní se hned nabízí otázka: 

Kdy a v jakých situacích? 

Pro svůj výzkum jsem si vybral problematiku týmových rolí. Jak je uvedeno 

v kapitole Cíle a úkoly práce, svým výzkumem chci zjistit, jaké týmové role, a také 

kým, jsou obsazené ve sportovním týmu mladších žáků v klubu FK Motorlet Praha, 

s.r.o.  

S touto problematikou je také spojená i problematika vzájemných vztahů mezi 

jednotlivými členy týmu, kterou jsem v dalším pokračování svého výzkumu řešil.  

5.1. ZKOUMANÝ TÝM 

Tento tým tvořilo 20 mladých hráčů, kteří se narodili v roce 1998 a jeden hráč, který 

se narodil v roce 1999. Jedná se tedy o chlapce ve věku 12 let, až na jednu výjimku, 

kteří navštěvovali 5. třídu základní školy. Jeden z dvanáctiletých hráčů byl tuto sezónu 

(2010/2011) dlouhodobě zraněn, a proto se výzkumu nezúčastnil.  

Výzkumu se tedy zúčastnil „A“ tým mladších žáků  klubu FK Motorlet Praha, s.r.o., 

který v sezoně 2010/2011 hrál soutěž Seznam.cz Česká liga a tvořilo jej 20 mladých 

hráčů.   

5.2. VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ 

K týmu, který jsem se rozhodl zkoumat, jsem se připojil na začátku soutěžní sezony 

2010/2011 jako asistent trenéra. Ještě před vlastní začátkem soutěže jsme absolvovali 

pár letních turnajů. V čase konaní těchto turnajů jsem se zabýval otázkou: Jak poznat 

tým, ke kterému jsem přišel, co nejrychleji? 

V běžném životě se setkáváme s tím, že se zapojíme do různých skupin, týmů, ve 

kterých dochází ke vzájemné komunikaci a spolupráci. Může se také stát, že se 

dostaneme do role vedoucího konkrétního týmu a podle mého názoru není na škodu 

vědět, jak se dá tento tým poznat co nejrychleji. Vědět, jací jedinci ten náš tým tvoří, 

jaké role plní, jaké jsou mezi nimi vztahy. 

Proto jsem zvolil pro svůj výzkum, dnes už celkem známou a často využívanou, 

formu team – building, kdy se celý tým účastnil jednoduchých cvičení. Na základě 
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plnění úkolů zadaných v jednotlivých cvičeních jsem pozoroval, jak se jednotlivci 

chovají, a to si pečlivě poznamenal. K pozorování jsem využil metodu strukturovaného 

nezúčastněného skrytého pozorování. Popis a důvod výběru této metody jsem uvedl 

v části práce Metody a postup řešení.  

Samozřejmě existují určitá omezení, která mohou výsledky pozorování zkreslit. 

Jedním z omezení může být zdravotní stav jednotlivých mladých hráčů. Další omezení, 

které může výsledky zkreslit, je psychický stav zkoumaných hráčů. Tím rozumím to, 

jak se který hráč cítí, zda ho něco netrápí, atd. Jiným omezením jsou prostředí a 

podmínky, ve kterých jsou jednotlivá cvičení prováděna. Abych tato omezení odstranil 

v co největší míře, tak jsem své pozorování uskutečnil v čase letního soustředění, kde na 

tom byli jednotliví hráči, jak zdravotně, tak psychicky, relativně stejně. Také byla 

zaručená neměnnost prostředí. Co se týče podmínek (počasí), ty jdou eliminovat, když 

se cvičení provádí v hale. 

K ověření spolehlivosti, reliability, výsledků mého pozorování jsem využil způsob, 

ve kterém se porovnávají výsledky z několika pozorování téhož pozorovatele 

provedených v různém čase (Janoušek a kol., 1986).   

5.2.1. POPIS CVIČENÍ 

Všechna uvedená cvičení se prováděla ve většině případů na fotbalovém hřišti 

s využitím klasických trenérských pomůcek (mety („kloboučky“), míče, rozlišováky 

(tílka stejné barvy), kužele, tyče, atd.). Za nepříznivých podmínek (počasí) se dá valná 

většina těchto cvičení uskutečnit i v hale.  

Jednotlivá cvičení, která jsem pro svůj výzkum vybral, vycházejí z různých 

dětských her. Některé se hrají už v mateřských školách a existuje celá řada různých 

variant („rybář a rybičky“, „židle“). K dalším cvičením („písmena“) jsem se dostal 

v průběhu absolvování školení „C“ licence trenér fotbalu. V průběhu své trenérské 

kariéry jsem vypozoroval jejích význam pro rozvoj určitých schopností a dovedností a 

v tréninku mladých fotbalistů je využil nespočetněkrát. 

5.2.1.1. CVIČENÍ 1. („Židle“) 

Toto cvičení je zaměřené na projev soutěživého, „agresivního“ chování, které je 

doplněné hledáním určité taktiky, povzbuzováním k výkonům. Takový projev chování 

je význačný pro jednou z Belbinových rolí, roli usměrňovače.  
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Co se týče tréninku fotbalu, lze toto cvičení zařadit do průpravní (zahřívací) časti 

tréninkové jednotky. 

 

Místo: fotbalové hřiště (hala) 

Pomůcky: 19 míčů, 4 – 8 met 

Časová náročnost: 10 – 14 minut 

Popis cvičení: 

V metami vymezeném prostoru 20x20 m rozmístníme 19 míčů do tvaru kružnice 

(obr. 6.).  Všech 20 hráčů se pohybuje v metami vymezeném prostoru a současně po 

obvodu kružnice, kterou tvoří míče. Na signál trenéra si každý z pohybujících se hráčů 

snaží najít jeden míč. Hráč, který si míč nenašel, se dál obsazovaní míčů neúčastní. Je 

na trenérovi, zda jej pošle mimo vymezený prostor nebo jej nechá pohybovat se uvnitř 

kružnice. Po každém obsazení míčů jednotlivými hráči, trenér odebere z kružnice jeden 

míč. Vyhrává ten hráč, který obsadí poslední míč.  

.  

Obr. 6.: Plán hřiště pro cviční 1. („Židle“). 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Instrukce pro trenéra: 

Trenér musí dát pozor, aby nedošlo k nadměrnému soupeření mezi jednotlivci, které 

by mohlo nakonec skončit zbytečně tvrdým soubojem. K tomu je potřeba, aby pro hráče 

na začátku cvičení určil určité omezení, a to jakým způsobem lze míč získat (chycením, 

zasednutím, převzetím, atd.). Trenér by měl dát pozor na přílišné taktizování některých 

hráčů (pohyb hráče od míče k míči, běhaní hráče jen v jednom z rohů vymezeného 

prostoru, atd.). Měl by jednotlivce povzbuzovat k pozornosti, koncentraci, komunikaci 

Varianty cvi čení 1.:  

- Místo míčů se dají využít i židle. 

- Pohyb hráčů může být různě ovlivněn, například běháním na způsob slalomu, 

běháním po celém vymezeném prostoru, tedy i uvnitř kružnice. 

- Rozmístnění míčů nemusí být nutně kružnice. Lze míče rozmístnit náhodně ve 

vymezeném prostoru a nechat hráče běhat náhodně mezi nimi (pozor na 

taktizování a běhání jen kolem jednoho z míčů) 

5.2.1.2. CVIČENÍ 2. („Rybář a rybičky“) 

U tohoto cvičení lze pozorovat kombinaci vlastností, které vystihují další 

Belbinovou roli, roli koordinátora. Jedná se o tyto vlastnosti: sebevědomí, 

komunikativnost, dávat lidi dohromady, vyjasňování cílů, atd. Lze také pozorovat 

vlastnosti charakteristické pro roli neformálního (přirozeného) vůdce.  

Toto cvičení se řadí do cvičení, které je vhodné zařadit do průpravné části 

tréninkové jednotky. Lze jej využít pro zahřátí všech hráčů v týmu. 

 

Místo: fotbalové hřiště (hala) 

Pomůcky: 6 oranžových met, 6 žlutých met, 4 bíle mety 

Časová náročnost: 10 minut 

Popis cvičení: 

V prostoru 30x15 m vymezíme metami několik úseků, které jsou od sebe barevně 

odlišené (obr. 7.). Oranžová a žlutá zóna označují koncové zóny.  

Trenér vybere jednoho z hráčů a ten bude plnit roli rybáře. Ostatní hráči se v tom 

okamžiku stávají rybičkami. Rybář zaujme místo v jedné z koncových zón a rybičky 

naopak místo v druhé koncové zóně. Na signál trenéra se rybičky začnou přesouvat ze 

své koncové zóny do koncové zóny rybaře, která pro ně znamená záchranu. Rybář se 

také začne přesouvat ze své koncové zóny do zóny rybiček, ale má za úkol pochytat co 
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nejvíc rybiček. Chycené rybičky se stávají rybáři a vytvoří s prvním rybářem řetěz tak, 

že se navzájem chytí za ruce. Řetěz rybářů má dva volné konce a jen ty mohou v dalším 

kole chytat zbylé rybičky, které se znova na signál trenéra přesouvají z jedné koncové 

zóny do druhé, která pro ně znamená záchranu. Cvičení končí, až jsou všechny rybičky 

chycené.    

Instrukce pro trenéra: 

Trenér by měl dávat pozor, zda se řetěz nepřetrhl v čase chycení některých rybiček. 

V takovém případě chycení rybičky neplatí a ta může jít do bezpečné zóny. Trenér se 

nesnaží o to, aby rybářům nějak radil (využití komunikace, rozdělení úkolů v řetězu, 

atd.). Jinak by cvičení nemělo význam a neprojevilo se požadované chování jednotlivců.  

První volba rybáře trenérem je náhodná. V průběhu prvního kola (1. kolo - chycení 

všech rybiček) by měl trenér vybírat za rybáře ty hráče, kteří se chovali podle 

charakteristiky role koordinátora,  respektive vůdce.  

 

Obr. 7.: Vymezení koncových zón v cvičení 2. („Rybář a rybičky“). 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Varianty cvi čení 2.:  

- První a druhý přesun rybáře se může uskutečnit bez toho, aby rybáři tvořili řetěz. 

- Pohyb rybáře může být omezen, například rybář se nesmí pří chytaní vracet. 
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5.2.1.3. CVIČENÍ 3. („Písmena“) 

V průběhu tohoto cvičení lze pozorovat u některých hráčů obdobný typ chování, 

jako tomu bylo ve cvičení 2. (komunikativnost, dávaní lidí dohromady, vyjasňovaní 

cílů, cílevědomost, sebevědomí, atd.). Přínos cvičení 3. je hlavně v tom, že se u 

některých z hráčů může projevit chování charakteristické pro roli inovátora. Jednotlivec 

může v průběhu cvičení využít svoji kreativitu při realizaci písmen z těl svých 

spoluhráčů (viz popis cvičení 3.). 

Cvičení „písmena“ je vhodné zařadit do průpravné části tréninkové jednotky, kde se 

všichni hráči rozpohybují.   

 

Místo: fotbalové hřiště (hala) 

Pomůcky: 12 met stejné barvy, 20 rozlišováků (5 červených, 5 oranžových, 5 žlutých, 5 

modrých) 

Časová náročnost: 10 minut 

Popis cvičení: 

V metami vymezeném prostoru 20x20 m se volně pohybuje všech 20 mladých hráčů 

(obr. 8.). Jsou rozděleni do čtyř skupin po pěti (červení, oranžoví, žlutí a modří). 

Barevně odlišení hráči se v pokluse mezi sebou míchají (pohybují) a čekají na povel 

trenéra. Až trenér řekne nějaké písmeno z abecedy, tak se jednotliví, stejnobarevní hráči 

začnou co nejrychleji dávat do hromady a společně musí ze svých těl vytvořit trenérem 

zadané písmeno. Nejrychlejší tým vyhrává.  

Instrukce pro trenéra:  

Trenér si musí dát pozor, aby při vysvětlování pravidel tohoto cvičení svým 

svěřencům nějak nepomohl, neprozradil jim nějaký návod, jak lze jednotlivá písmena 

sestavit. To je takovým skrytým úkolem a hlavně žádoucí pro to, aby se projevila 

kreativita jednotlivců.  

Také musí dát pozor na to, aby se stejnobarevní hráči v průběhu cvičení nedrželi u 

sebe, nevytvářeli jednu stejně se pohybující skupinku (trenér si má počkat na to, až se 

taková skupinka rozpadne). 

Když toto cvičení trenér do tréninkové jednotky zařadí se záměrem najít kreativní 

hráče, tak by měl postupovat tak, že: 

 

-  V prvním kole vysleduje v každé ze skupin hráče, který skupinu osloví se svým 

nápadem, který zrealizují. 
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-  V dalších kolech by měl tyto hráče sledovat, zda přišli na jiné lepší nápady, jak 

sestavit požadovaný tvar. 

 

Pomocí tohoto cvičení může trenér najít i hráče, který se chová jako koordinátor, 

usměrňovač nebo přirozený vůdce. V takovém případě musí svoji pozornost obrátit na: 

 

- V prvním kole vysleduje v každé skupině hráče, který ostatní hráče řídí, 

usměrňuje 

- V dalších kolech tyto hráče buď přeřadí do jinobarevné skupiny, kde by se měli 

chovat stejně, jako v předchozí skupině nebo chce najít ostatními 

nejrespektovanějšího hráče, a v takovém případě spojí hráče, které vysledoval 

v prvním kole, do jedné stejnobarevné skupiny.  

 

Obr. 8.: Plán hřiště pro cvičení 3. („Písmena“). 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Varianty cvi čení 3.: 

- Místo písmena abecedy, může trenér říkat nějakou číslici. 

- Lze měnit počty hráčů ve skupinách (trojice, čtveřice). Pozor se musí dát na to, 

aby skupin nebylo hodně, což by vedlo k nepřehledným situacím. A jen stěží 
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bychom mohli najít všechny hráče, kteří plnili námi hledanou týmovou roli 

(inovátor, koordinátor, usměrňovač). 

5.2.1.4. CVIČENÍ 4. („Štafety“) 

Štafetová cvičení jsou hodně často využívaná pro rozvoj fyzických dovedností 

jednotlivých hráčů. Využívají se v tréninku valné většiny týmových sportů a trénink 

fotbalu není výjimkou.  

I na tato cvičení se dá pohlížet trochu jinak a ne jen jako na fyzickou aktivitu, i když 

to je jejich prvořadá funkce. V průběhu štafetových cvičení je možné pozorovat další 

projevy chování jednotlivců, jako například: povzbuzování k výkonům, motivování 

dalších členů, upevňování vzájemných vztahů, atd. Takovým chováním se vyznačuje 

role týmového hráče. Také je možné pozorovat chování typické pro roli realizátora 

(disciplinovanost, spolehlivost, akčnost, atd.). 

Štafetové cvičení se ve většině případů řadí na konec průpravné části tréninkové 

jednotky. 

 

Místo: fotbalové hřiště (hala) 

Pomůcky: mety, kužele, tyče, švihadla, míče, atd. 

Časová náročnost: 10 - 15 minut 

Popis cvičení: 

Existuje celá řada cvičení, která lze udělat formou štafety. Ve všech je jeden tým 

rozdělen do skupin se stejným počtem členů. V našem případě se tým dělil na pět 

čtveřic nebo na čtyři pětice. 

Co se týče úkolů v jednotlivých cvičeních, fantazii trenéra se meze nekladou. 

Nejčastěji se využívají mety, které označují stanoviště, kde je potřeba provést určitý 

cvik (otočka, poskok, leh, sed, atd.). Další pomůcky jako tyče, švihadla, kužele se dají 

využít jako nejrůznější překážky.  

Princip štafety je obecně znám. Z každé čtveřice, respektive pětice startuje na signál 

trenéra jeden hráč, který co nejrychleji splní jednotlivé úkoly na předem připravené 

dráze a po dokončení svého úkolu předá pomyslný štafetový kolík (dotyk spoluhráče ze 

své čtveřice, respektive pětice) spoluhráči, který poté vyrazí na dráhu. Tak se na dráhu 

dostanou všichni členové. Mini soutěž vyhrává nejrychlejší čtveřice (pětice). Každá 

čtveřice (pětice) má svou vlastní dráhu a jednotlivé dráhy jsou stejné. 

Instrukce pro trenéra: 
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V tomto případě trenér nehodnotí fyzické výkony jednotlivců, ale sleduje, kdo se jak 

v průběhu mini soutěže chová. Nejčastěji lze pozorovat typ chovaní charakteristický pro 

týmového hráče. Někteří hráči mohou plnit roli realizátora.  

Trenér může na základě těchto cvičení najít i tvořivého hráče, který bude plnit roli 

inovátora. To lze docílit tím, že trenér zadá soutěžícím úkol, který musí splnit v průběhu 

svého působení na dráze. Příkladem takového úkolu může být zadání: „Po vystartovaní 

na dráhu se musíš dotknut země svými zády!“. Je na samotných hráčích jak si toto 

zadání přeloží a co předvedou, aby tento úkol splnili. Inovátor se projeví nějakým 

kreativním řešením (například udělá kotoul, když ostatní si budou lehat na záda). 

5.2.1.6. JINÁ CVIČENÍ A ÚKOLY 

V předchozích cvičeních se daly vypozorovat role usměrňovače, koordinátora, 

inovátora, týmového hráče (pracovníka) a realizátora. V průběhu soustředění tráví trenér 

se svým realizačním týmem a svými svěřenci většinu svého času. I mimo hřiště lze 

pozorovat různé projevy chování jednotlivých hráčů.  

V rámci výchovy mladých hráčů je jim možné zadat jednoduché úkoly, které by 

měli plnit. Jedním z takových úkolů může být úklid pokojů, kdy trenér jednou 

v průběhu dne vyhlásí budování pokojů a hráči bydlící ve stejném pokoji dostanou 

určitý čas na to, aby si ten svůj pokoj uklidili. Po uplynutí určité doby trenér pokoje 

zkontroluje. V průběhu úklidu může pozorovat další typ chování, který je 

charakteristický pro roli kompletovače. Takový hráč bude s úklidem hotový včas, bude 

pečlivý a svědomitý. 

Jiným úkolem, který pomůže trenérovi najít hráče s vlastnostmi kompletovače, může 

být přidělení určité zodpovědnosti hráči za tréninkové pomůcky, které je potřeba 

k tréninku připravit. V ideálním případě se takový hráč projeví tím, že se před 

tréninkem informuje u trenéra jaké pomůcky je potřeba připravit a poté je včas dodá na 

určené místo. 

5.2.2. PREZENTACE VÝSLEDKŮ POZOROVÁNÍ 

Na základě výše uvedených cvičení jsem zjistil, jak se ten který hráč v určité situaci 

chová. Jak je uvedeno v teoretické části této práce, existuje celá řada týmových rolí, 

které jsem nakonec pozoroval i u zkoumaného týmu.  

Někteří hráči plnili i role vedlejší (alternativní). Zjistil jsem, že všech dvacet 

pozorovaných mladých hráčů je mimořádně pohybově nadáno. To byl také důvod, proč 
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všechna cvičení zvládali bez obtíží. Většinu cvičení už samozřejmě znali z dřívější 

doby. K mému překvapení všichni ochotně spolupracovali a byli mimořádně 

disciplinovaní. Toto byl výsledek vlivu dlouhodobého působení hlavního trenéra, který 

disciplinu od jednotlivých hráčů vyžadoval. 

Pro označení jednotlivých pozorovaných hráčů jsem zvolil číslo, které nosí hráč na 

svém dresu. 

 

Konkrétní charakteristiky jednotlivých hrá čů, které jsem pozoroval v průběhu 

jednotlivých výše uvedených cvičení: 

 

2 – V průběhu cvičení 1. se projevil průbojným chováním, byl důrazný a neústupný.    

Dostal se párkrát do finále, ale vyhrát se mu nepovedlo, což bylo způsobeno nízkou 

soutěživostí.  

- V průběhu cvičení 2. se projevil jako správný koordinátor. Problémem byla jeho 

nedostatečná autorita u ostatních spoluhráčů. Svůj řetěz (spojení rybářů za ruce) si 

dokázal sestavit, rozdělil úkoly a stanovil společný cíl (koho budou chytat). 

- Ve cvičení 3. měl problém s nápadem, jak vytvořit požadovaný tvar. Musel vždy 

počkat, až se objeví někdo, kdo nějaký nápad dostane. 

- Při výkonu štafetových cvičení se choval disciplinovaně a spolehlivě, všechny úkoly 

plnil zodpovědně. Jeho chování odpovídalo roli realizátora. 

- Mimo hřiště byl tichý, vyrovnaný, pečlivý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role koordinátora. Vedlejší 

(alternativní) roli, kterou v týmu plnil, byla role realizátora.  

  

4 – Cvičení 1. se mu nepovedlo ani jednou vyhrát. Nechyběla mu vyzývavost, 

soutěživost, průbojnost. Problém měl s tlakem v určité situaci. Propracoval se 

pokaždé celkem vysoko (poslední pětka), ale ve většině případů selhal. Udělal 

nějakou chybu. Buď polevil v koncentraci nebo nevydržel tlak, který na něj vyvíjeli 

soupeři.  

- Při plnění úkolů rybáře se choval sebejistě. Neměl problém s ovládáním svého 

řetězu, ale jen do určité jeho délky. Když chytili hráče s číslem 2 přenesl na něj svoji 

odpovědnost za řetěz.  

- Ve cvičení 3. se choval nenápadně. Nijak svým chováním nevyčníval, hlavně 

spolupracoval se svou skupinkou. 
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- Ve štafetových cvičeních si vedl dobře. Povzbuzoval ostatní k výkonu a choval se 

disciplinovaně. Projevil se jako bojovník. 

- Mimo hřiště byl komunikativní, oblíbený. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role týmového hráče. Vedlejší 

(alternativní) roli, kterou v týmu plnil, byla role usměrňovače, ale jen v situacích, 

které nevyžadují vyšší míru zodpovědnosti.  

 

5 – V průběhu cvičení 1. se projevil jako důrazný, soutěživý, průbojný. Tlak, který na 

něj vyvíjeli ostatní mu vůbec nevadil a šel si za svým (vítězstvím).    

- V průběhu cvičení 2. se choval nevyrovnaně. V některých případech se choval jako 

rozený vůdce, řetěz dokázal ovládat a následně chytat rybičky. V jiných případech 

byl nesoustředěný a byl lhostejný ke svým úkolům. 

- V průběhu cvičení 3. se ve většině případů nechal ovládat ostatními. 

- Štafetová cvičení mu problém nedělala, když na něj přišla řada, splnil jednotlivé 

úkoly na dráze spolehlivě. 

- Mimo hřiště byl komunikativní, působil nekoncentrovaně a nedisciplinovaně. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role zlého muže. Dobře snášel tlak, 

který na něj z okolí působil. Když se soustředil na svůj výkon, plnil roli realizátora 

a někdy také usměrňovače.  

 

6 – Úkol cvičení 1. se snažil obelstít takticky, a to svým pohybem (pohyb z mety na 

metu, zrychlení mezi metami, atd.). Soutěživost mu nechyběla. Chyběla mu 

průbojnost.  

- V průběhu cvičení 2. znova taktizoval. Nejdříve chytil rychlejší hráče, podobné 

somatotypy jako je on sám.  

- Cvičení 3. mu nedělalo problém. Pokaždé přišel s nějakým nápadem, jak 

požadovaný tvar vytvořit. 

- Při výkonu štafetových cvičení se choval sebejistě, všechny úkoly plnil zodpovědně.  

- Mimo hřiště si potrpěl na svůj vzhled, byl sebevědomý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role inovátoře. Jeho vedlejší role 

byla role Playboye (hezouna). 

 

7 – Cvičení 1. dokázal několikrát vyhrát. Povedlo se mu to díky jeho rychlosti 

(nejrychlejší hráč týmu). Projevil se také i jako bojovník. 
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- V průběhu cvičení 2. se neprojevil zrovna nejlépe. Nedokázal svůj řetěz ovládat a 

tento úkol musel přenechat jiným spoluhráčům. Jako jeden z článků řetězu 

spolupracoval s ostatními spoluhráči. 

- Při výkonu cvičení 3. se nechal vést skupinou.  

- Štafetová cvičení mu seděla. Vykonával je disciplinovaně, spolehlivě a hlavně po 

svém.  

- Mimo hřiště působil nenápadným dojmem, byl tichý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora.  

 

8 – Cvičení 1. dokázal několikrát vyhrát. Při tom se choval průbojně, odvážně, 

neústupně, sebevědomě.  

- Při výkonu cvičení 2. už tak sebevědomý nebyl. Ve většině případů jen 

spolupracoval s ostatními.  

- Cvičení 3. u něj neodhalilo žádnou novou změnu v jeho chování. Nechal se ovládat 

skupinou. 

- Při výkonu štafetových cvičení se choval disciplinovaně, spolehlivě, sebejistě a 

všechny úkoly na dráze plnil zodpovědně.  

- Mimo hřiště byl tichý, klidný, spolehlivý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora. 

 

10 – V průběhu cvičení 1. se výrazně neprojevil. Plnil úkol. Nikdy nevyhrál. 

- Pří výkonu cvičení 2. se choval opět nevýrazně.  

- Cvičení 3. u něj také neodhalilo žádnou změnu v jeho chování. Jednoduše 

spolupracoval se svou skupinou.  

- Při výkonu štafetových cvičení se choval spolehlivě a disciplinovaně. 

 - Mimo hřiště byl tichý, zodpovědný, spolehlivý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora. Jeho vedlejší role 

byla role kompletovače. 

 

11 – Cvičení 1. také ani jednou nevyhrál, ale soutěživost a průbojnost mu nechyběla. 

- Když byl rybářem, tak se také výrazně neprojevil. Hlavně spolupracoval. 

- Během cvičení 3. se nechal vést skupinou.  

- Při výkonu štafetových cvičení se choval vnímavě, spolehlivě, povzbuzoval ostatní 

k výkonu. Projevil se také jako velký bojovník. 
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- Mimo hřiště byl komunikativní, spolehlivý, pečlivý, zábavný. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role týmového hráče. Jeho vedlejší 

role byla role realizátora. 

 

12 – Cvičení 1. se mu povedlo vyhrát díky své průbojnosti, důrazu, soutěživosti a 

neústupnosti.  

- Cvičení 2. mu dalo prostor, aby se projevil jako vůdce. Svůj řetěz si sestavil podle 

sebe, určil každému, co má dělat a stanovil, jak budou dál postupovat. Choval se 

sebejistě. 

 - V průběhu cvičení 3. jsem u něj pozoroval obdobné chování jako v průběhu cvičení 

2.. Problém nastal, když s ním ve skupině nebyl nikdo, kdo by vyslovil nápad, jak 

daný tvar sestavit. V takovém případě se stal jen spolupracovníkem a skupina 

neměla šanci na úspěch. 

- Při výkonu štafetových cvičení povzbuzoval ostatní k výkonu, byl soustředěný, 

diplomatický.  

- Mimo hřiště byl komunikativní, zodpovědný, spolehlivý, zábavný. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role koordinátora. Jeho vedlejší role 

byla role týmového hráče. 

 

13 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou. Soutěživost, průbojnost, důraz mu nechyběly, 

problém měl se zbrklostí. Pod tlakem dělal chyby. 

- V průběhu cvičení 2. měl tendenci ostatní spoluhráče řídit, ale ty jej nerespektovali. 

 - V průběhu cvičení 3. se přizpůsobil skupině a vše splnil velice rychle. 

- Když plnil úkoly štafetových cvičení, choval se sebejistě. Povzbuzoval ostatní 

k výkonu, byl disciplinovaný, vnímavý. Projevil se také jako bojovník. 

- Mimo hřiště byl zodpovědný, spolehlivý, komunikativní. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role týmového hráče. Jeho vedlejší 

role byla role kompletovače. 

 

15 – Cvičení 1. ani jednou nevyhrál. Byl nedůrazný a neprůbojný, když se dostal pod 

tlak.  

- V průběhu cvičení 2. jen spolupracoval s ostatními spoluhráči.  

- Co se týče cvičení 3., tak tam se choval stejně jako v průběhu cvičení 2.. Dělal to, co 

se mu řeklo. 
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- Při výkonu štafetových cvičení se projevil nejvíce, když plnil úkoly na dráze 

spolehlivě, zodpovědně. Po celou dobu byl mimořádně disciplinovaný. 

- Mimo hřiště byl tichý, ale oblíbený. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora.  

 

16 – Cvičení 1. se mu nepovedlo ani jednou vyhrát. Bylo to způsobené nedostatkem 

průbojnosti, soutěživostí a důrazu.  

- Cvičení 2. absolvoval tak, že jen spolupracoval s ostatními.  

- V průběhu cvičení 3. se choval stejně jako při výkonu cvičení 2. 

- Při výkonu štafetových cvičení se choval disciplinovaně a spolehlivě. 

- Mimo hřiště byl zábavný, komunikativní. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora.  

 

17 – Cvičení 1. se mu povedlo vyhrát jednou. Často se dostal do poslední desítky. 

Choval se sebevědomě, důrazně, průbojně.  

- Při výkonu cvičení 2. se už tak sebevědomě nechoval. Působil spíš nejistě. 

Nekomunikoval, proto se jen podřídil některému z vůdčích spoluhráčů. 

- Cvičení 3. plnil ve spolupráci s ostatními spoluhráči.  

- Úkoly štafetových cvičení plnil zodpovědně. Povzbuzoval ostatní k výkonu. Byl 

vnímavý. 

- Mimo hřiště byl tichý, ale sebejistý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role týmového hráče. 

 

 18 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou. Soutěživost mu sice nechyběla, ale nebyl 

dostatečně průbojný, důrazný.  

- Cvičení 2. absolvoval většinou jako rybička nebo jako jeden ze spolupracujících 

článků rybářského řetězu.  

- Jeho chování v průběhu cvičení 3. se nijak zvlášť neodlišovalo od chování, které 

jsem pozoroval v průběhu cvičení 2. Jen spolupracoval s ostatními. 

 - Štafetová cvičení prováděl zodpovědně, spolehlivě. Byl disciplinovaný.  

- Mimo hřiště byl zábavný, vnímavý. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora.  

 

19 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou. Byl málo průbojný. Také mu chyběl důraz.  
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- Cvičení 2. u něj neodhalilo vlastnosti vůdce. Choval se obdobně, jako někteří jeho 

spoluhráči, a to tak, že buď plnil roli rybičky nebo roli jednoho ze spolupracujících 

článků řetězu.  

- V průběhu cvičení 3. se choval podobně jako při výkonu cvičení 2, kdy jen 

spolupracoval s ostatními členy skupiny.  

- Při výkonu štafetových cvičení se choval sebevědomě, spolehlivě a disciplinovaně. 

- Mimo hřiště byl sebevědomý, odvážný, oblíbený. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora. 

  

20 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou. Chyběla mu chuť soutěžit. Byl neprůbojný a 

lhostejný k úkolu tohoto cvičení. 

- Naopak při výkonu cvičení 2. se choval sebejistě. Dokázal si svůj řetěz sestavit tak, 

aby ho dokázal ovládat. Určil jasně cíl, koho bude řetěz rybářů chytat.  

- Cvičení 3. plnil s chutí. Choval se obdobně jako při výkonu cvičení 2. Svou skupinu 

dokázal celkem úspěšně řídit.  

 - Štafetová cvičení mu moc neseděla. Úkoly plnil, protože musel. Jinak se choval 

disciplinovaně. 

- Mimo hřiště byl komunikativní, zábavný, sebevědomý, náladový. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role koordinátora.  

 

22 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou. Choval se neprůbojně a nedůrazně. Tlak, který byl 

na něj vyvíjen, nezvládal. 

- Při výkonu cvičení 2. se choval nenápadně. Když se stal jedním z článků řetězu, 

ochotně spolupracoval. 

- Cvičení 3. absolvoval obdobně jako cvičení 2. Choval se nenápadně, udělal to, co 

mu ostatní řekli. Spolupracoval ochotně. 

- Štafetová cvičení plnil zodpovědně. Byl vnímavý na podněty ostatních spoluhráčů 

v mini týmu.  

- Mimo hřiště byl nenápadný, diplomatický. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role týmového hráče. 

 

24 – Cvičení 1. se mu nepovedlo ani jednou vyhrát. Chyběla mu hlavně průbojnost a 

chuť soutěžit. 
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- Cvičení 2. absolvoval tak, že se choval nenápadně. Spolupracoval na úkolech, které 

dostal od hlavního rybáře.  

- Cvičení 3. plnil podobně jako cvičení 2. To co se mu řeklo, to udělal.  

- Co se týče jeho projevu chování ve štafetových cvičeních, byl disciplinovaný, 

vnímavý. Úkoly na dráze plnil podle svých návyků. 

- Mimo hřiště byl tichý, uzavřený. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora. 

 

25 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou. Chuť soutěžit měl pokaždé, ale jeho roztržitost 

způsobila, že dělal chyby. Byl nekoncentrovaný. 

- Plnil úkol rybičky nebo úkoly, které dostal od vedoucího řetězu. 

- V průběhu cvičení 3. se choval obdobně jako v cvičení 2. Nechal se ovládat 

ostatními spoluhráči.  

- Štafetová cvičení plnil s velkým nadšením. Podporoval druhé k výkonu, byl 

vnímavý a diplomatický. Problém mu dělala nekoncentrovanost a v některých 

případech nevěděl, kde má jaký úkol na dráze splnit.  

- Mimo hřiště byl komunikativní, zábavný. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role týmového hráče. 

 

26 – Cvičení 1. nevyhrál ani jednou, i když  mu zvládnutí tlaku, který byl na něj 

v průběhu cvičení vyvinut, nedělalo problém. Chyběla mu dostatečná průbojnost a 

chuť soutěžit. 

- Při výkonu cvičení 2. nejčastěji plnil roli rybi čky nebo roli jednoho z článků řetězu. 

Nechal se ovládat.  

- Při plnění úkolů v cvičení 3. se mu někdy povedlo vymyslet, jak požadovaný tvar 

sestavit. To se stalo jen v několika málo případech. Problém byl, že neměl 

dostatečný respekt u ostatních spoluhráčů. 

- Úkoly ve štafetových cvičeních plnil svědomitě, spolehlivě a zodpovědně. Byl 

disciplinovaný a koncentrovaný na svůj výkon. 

 - Mimo hřiště byl komunikativní, sebejistý, rozvážný, neústupný. 

- Výsledek: Hlavní roli, kterou plnil v týmu, byla role realizátora. Jeho vedlejší role 

v týmu byla role inovátora.  
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5.3. VÝSLEDKY BELBINOVA DOTAZNÍKU  

Pro další postup svého výzkumu jsem zvolil modifikovaný Belbinův dotazník 

(Příloha A). Jeho využití jsem uvedl už v části Metody a postup řešení. Většina 

Belbinových dotazníků je zkonstruovaná pro potřeby vedoucích pracovních týmů, ve 

kterých pracují dospělí lidé. Jelikož tým, který zkoumám, tvoří dvanáctiletí hráči, musel 

jsem Belbinův dotazník upravit. 

Důvod, proč jsem zvolil tuto formu dotazování, byl i to, že zkoumaní mladí hráči se 

nacházejí v období puberty. Toto období je také charakteristické tím, že se u 

jednotlivých mladých hráčů formuje osobnost. Jsou také schopni řešit složité úkoly, 

které jsou jak konkrétního, tak abstraktního charakteru (Jansa, Dovalil a spoluautoři, 

2009). 

Paradoxně je tento důvod i jistým omezením. To, že se z dětí stávají dospělí, se 

neděje rovnoměrně. Většina procesů, které jsou pro toto období charakteristické, 

probíhá nerovnoměrně (Votík, 2001).     

Jednotlivé mladé hráče jsem nechal vyplnit tento dotazník na konci letního 

soustředění. Pro všechny platily stejné podmínky. Všichni byli v jedné místnosti, měli 

dostatek času a prostoru pro uvedení odpovědí na všechny otázky. Když něčemu někdo 

nerozuměl, mohl se zeptat. Odpověď na jeho otázku byla pouze informačního 

charakteru, aby nedošlo k záměrnému ovlivnění jeho odpovědi. Využil jsem flipchart, 

kde bylo sedm listů papíru. Na každém listu byla uvedena jedna otázka, pod kterou byly 

rozepsané možnosti odpovědi. Možnosti odpovědi jsem nahlas pročetl jednou a když 

měl některý z hráčů pocit, že mu některá z možností vyhovuje, zapsal si písmeno, 

kterým byla tato možnost odpovědi označená. Tak nastala situace, kdy měl každý 

z hráčů vybrané určité možnosti odpovědi. Poté jsem ještě jednou nahlas pročetl 

všechny možnosti a hráči si ty své vybrané možnosti bodově ohodnotili. Takovým 

způsobem vyplnili jednotliví mladí hráči celý modifikovaný Belbinův dotazník. Každý 

z hráčů svůj záznam obodovaných odpovědí podepsal a odevzdal. 

5.3.1. PREZENTACE VÝSLEDKŮ BELBINOVA DOTAZNÍKU 

V tabulce 3. uvádím výsledky, které jsem po vyhodnocení vyplněných dotazníků 

získal. Jelikož je Belbinův dotazník autodiagnostickou18 metodou, respondent hodnotí 

                                                 
18 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=autodiagnostika 
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své chování, které pozoroval sám na sobě v určitých situacích, tak jednotlivé výsledky 

znamenají to, jak se ten který hráč v týmu sám vidí. Co si o sobě myslí a jaká týmová 

role jej vystihuje. 

Pro porovnání uvádím do tabulky 3. i výsledky z předešlého pozorování. 

V některých případech se výsledek pozorování výrazně odlišuje od výsledků 

dotazování.  

 

Tabulka 3.: Výsledky dotazování a pozorování. 

Číslo 

hráče 

Výsledky dotazování 

hlavní role (vedlejší role) 

Výsledky pozorování 

hlavní role (vedlejší role) 

2 realizátor (kompletovač) koordinátor (realizátor) 

4 realizátor (koordinátor) týmový hráč (usměrňovač) 

5 vyhledávač zdroj. (realizátor) zlý muž (realizátor) 

6 inovátor (vyhledávač zdroj.) inovátor (playboy) 

7 týmový hráč (kompletovač) realizátor 

8 vyhodnocovač (kompletovač) realizátor 

10 realizátor (kompletovač) realizátor (kompletovač) 

11 týmový hráč (realizátor) týmový hráč (realizátor) 

12 týmový hráč (usměrňovač) koordinátor (týmový hráč) 

13 kompletovač (realizátor) týmový hráč (kompletovač) 

15 týmový hráč (realizátor) realizátor 

16 týmový hráč (inovátor) realizátor 

17 usměrňovač (týmový hráč) týmový hráč 

18 inovátor (vyhledávač zdroj.) realizátor 

19 inovátor (kompletovač) realizátor 

20 koordinátor (týmový hráč) koordinátor 

22 kompletovač (týmový hráč) týmový hráč 

24 vyhodnocovač (kompletovač) realizátor 

25 vyhodnocovač (inovátor) týmový hráč 

26 usměrňovač (vyhodnocovač) inovátor (realizátor) 

Zdroj: Vlastní. 
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Jak je z tabulky 3. vidět, jen pět hráčů (5, 6, 10, 11, 15, 20) se ohodnotilo tak, jako 

se chovali v průběhu cvičení, které absolvovali ještě před vyplněním modifikovaného 

Belbinova dotazníku. Ostatní hráči se ohodnotili jinak, než se při výkonu cvičení 

chovali. 

 

2, 4, 12 – Hráči s číslem 2 a 4 sami sebe vnímají jako realizátory. Hráč s číslem 12 se 

vnímá jako týmový hráč. Obě role, realizátor a týmový hráč, jsou si celkem blízké. 

Rozdíl, který je mezi těmito rolemi, je  pro fotbalové prostředí nepatrný. Proto bych tyto 

hráče hodnotil jako disciplinované, zodpovědné, vnímavé a spolehlivé.  Všichni tři hráči 

mají sklon k vedení ostatních spoluhráčů. Hráči 4 a 12 se i tak trochu jako vůdci vnímají 

(4 – koordinátor, 12 – usměrňovač). Hráč s číslem 2 se jako vůdce choval. Z tohoto 

důvodu jsem vyhodnotil tyto hráče za vůdčí osobnosti celého týmu. Samozřejmě k nim 

patří i hráč s číslem 20. 

 

7, 8, 13, 22 a 24 – Tato skupina mladých hráčů má společné to, že se všichni vnímají 

jako kopletovači (hráči 13, 22 – hlavní role a hráči 7, 8, 24 – vedlejší role). Jedině hráč 

s číslem 13 se v průběhu cvičení a úkolů projevil jako kompletovač. Ostatní se chovali 

buď jako realizátoři (7, 8, 24) nebo týmoví hráči (22). Tyto mladé hráče hodnotím jako 

hráče, na které se dá spolehnout. Všichni mají smysl pro odpovědnost. K této skupince 

hráčů patří také hráč s číslem 10.   

 

16, 18, 19, 25 – Tato čtveřice hráčů má společné to, že sami sebe vnímají jako inovátory 

(hráči 18, 19 – hlavní role, hráči 16, 25 – vedlejší role). Ani jeden z těchto hráčů se ale 

jako inovátor v průběhu cvičení nechoval. Chovali se jako realizátoři (16, 18, 19) a 

týmoví hráči (25).  Proto hodnotím tuto skupinu hráčů, jako skupinu disciplinovaných, 

vnímavých hráčů s určitým potenciálem pro nalézání nových nápadů. Mezi tyto hráče 

řadím i hráče s číslem 6, který se v průběhu cvičení i jako inovátor choval.  

 

26, 17 – Tito dva hráči se vnímají jako usměrňovaci, což je jedna z rolí vhodná pro 

vedení druhých. Ani jeden z nich se při výkonu cvičení nechoval jako vůdčí osobnost. 

Toto jejich vnímaní bych vysvětlil tím, že oba dva jsou si jistí sami sebou.  
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5, 11, 15 – Všichni tři mladí hráči se vnímají tak, jak se i v průběhu cvičení chovali. 

Jedná se o hráče, kteří dokážou spolehlivě plnit úkoly, které jsou potřeba k tomu, aby se 

povedlo dosáhnout hlavního cíle (výhra v utkání, atd.).  

5.4. VÝSLEDKY SOCIOMETRICKÉHO TESTU 

Další částí mého výzkumu je zkoumání vztahů mezi jednotlivými mladými hráči 

zkoumaného týmu. K tomu jsem využil sociometrický test (Příloha B), který jsem si 

sám zkonstruoval na základě Morenových pravidel uvedených v kapitole Sociometrický 

test. 

Tento test jsem nechal vyplnit jednotlivé mladé hráče na zimním soustředění. 

Důvodem, proč jsem vybral toto období bylo to, že na začátku soutěžní sezony 

2010/2011 se ještě jednotliví hráči navzájem tolik neznali (několik hráčů na konci 

minulé sezony odešlo, několik nových hráčů do týmu přišlo (7, 10, 15, 17)). V průběhu 

podzimní části soutěže se mohli jednotliví noví hráči aklimatizovat a zapadnout mezi 

ostatní hráče, kteří byli součástí týmu delší dobu.  

 Jako u každé z metod zkoumání, i tady existuje určité omezení, že dojde 

ke zkreslení získaných výsledků. Jedním z omezení může být samotný typ 

sociometrického testu. Zvolil jsem typ neparametrického sociometrického testu, kde 

mohou jednotliví hráči vybrat všechny své spoluhráče. Abych eliminoval to, že některý 

z hráčů vybere všechny své spoluhráče, zvolil jsem redukci výběrů na první až třetí 

výběr. Jiné omezení této metody může být v tom, že některý z hráčů udělá náhodné 

výběry. Toto omezení jsem se snažil eliminovat jednak tím, kdy test hráči vyplnili 

(konec zimního soustředění) a také pomocí formy odpovědi na jednotlivé otázky. Když 

hráč vybral u konkrétní otázky některé ze svých spoluhráčů, tak musel také uvést 

důvod, proč právě tohoto hráče vybírá. Uvedení důvodu výběru má smysl hlavně pro 

prezentaci výsledků pomocí jednotlivých sociogramů. To, že jednotliví hráči měli za 

úkol uvést důvod svého výběru, mohlo být dalším omezením, proto je na konci testu 

uvedená tabulka, ze které si mohl hráč svůj konkrétní důvod vybrat. Jestli nechtěl důvod 

svého výběru uvádět, mohl zvolit možnost – jiné. 

Tím, že hráči určitou dobu spolu trénují, hrají utkání, absolvovali společně dvě 

soustředění, by se měli navzájem natolik znát, aby dokázali odpovědět na otázky 

uvedené v testu.  
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V mnou zkonstruovaném sociometrickém testu jsem uvedl také otázku, kde museli 

jednotlivý hráči provést negativní výběr. Z tohoto důvodu bylo nutné, abych zajistil to, 

že se žádný z hráčů nedozví, co který z hráčů do svého testu uvedl. Proto vyplnění testu 

proběhlo tak, že každý hráč byl poslán sám do svého pokoje s tužkou a testem. Když 

test vyplnil, podepsal jej a odevzdal tak, aby odpovědi nebyly vidět. To, že si odpovědi 

poté mezi sebou sami hráči neřekli, bylo jen v jejich vlastním zájmu.  

 

5.4.1. PREZENTACE VÝSLEDKŮ SOCIOMETRICKÉHO TESTU 

V sociometrickém testu, který vyplnili jednotliví hráči zkoumaného týmu, jsou čtyři 

otázky (výběrová kritéria), na základě kterých chci zjistit, jaké neformální vztahy 

existují mezi jednotlivými hráči.   

5.4.1.1. VYHODNOCENÍ PRVNÍHO KRITÉRIA 

První kritérium je výběr vůdce (kapitána). Jde o hráče, který má za tým bojovat, 

reprezentovat jej, vyjasňovat cíle, umět komunikovat s okolím (rozhodčí, trenér, 

spoluhráči), povzbuzovat k výkonům, motivovat, atd. V době, kdy jsem nechal vyplnit 

jednotlivé hráče tento test, tuto roli plnil hráč s číslem 11. Na základě předešlého 

výzkumu (pozorování a dotazování) jsem zjistil, že se pro tuto roli tento hráč nehodí. 

Neprojevili se u něj vlastnosti, které je potřeba mít, aby roli kapitána zvládl. Na druhou 

stranu předešlý výzkum odhalil jiné hráče, kteří by mohli roli kapitána bez problémů 

plnit.  

Neuspořádaný sociogram (obr. 9.) zachycuje všechny výběry jednotlivých hráčů 

zkoumaného týmu. Jak je z tohoto sociogramu vidět, nejvíce výběrů získal hráč s číslem 

4 (6 prvních výběrů, 4 druhé výběry). Druhý největší počet výběrů získal hráč s číslem 

12 (6 prvních výběrů). Hráči 2 a 8 získali tři první výběry. Hráč s číslem 8 k tomu ještě 

získal jeden třetí výběr.  

Kolem těchto hráčů (2, 4, 8, 12) se utvořila určitá seskupení hráčů, kteří je vybírali. 

Kolem hráče s číslem 4 byli většinou soustředěni důrazní, velmi dobře silově vybavení 

hráči (2, 5, 7, 10, 15, 16). Tito hráči mají společné to, že se v předchozím výzkumu 

projevili jako realizátoři. Kolem hráče s číslem 12 se neutvořilo tak jednotvárné 

seskupení. Vybírali jej jak vzrůstem menší hráči (8, 25, 26), tak i vyšší, silnější hráči 

(22, 20, 2). Hráči 8, 25 a 26 mají společné to, že sami sebe vnímali jako 

vyhodnocovače. Hráč s číslem 8 má své příznivce mezi spoluhráči (11, 13, 19, 24), kteří 
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se vyznačují bojovností a zápalem pro hru. Kolem hráče s číslem 2 se soustředili hráči, 

kteří jej respektují i mimo hřiště. Spojovalo je společné docházení na tréninky. Mohlo 

by se zdát, že tento tým je rozdělený na tři až čtyři nezávislé skupiny hráčů, kde si 

každá vybrala  svého vůdce. Důvodem, proč tomu tak není, je to, že se jednotliví 

vybraní vůdci vzájemně vybírají a respektují. Neutvořila se ani jedna samostatní 

skupina s vlastním vedoucím.  

 

Obr. 9.: Neuspořádaný sociogram pro první výběrové kritérium. 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Vzájemný respekt mezi vybíranými hráči 2, 4 a 12 znázorňuje cyklus (obr. 10.). 

Právě tito hráči se v předchozím výzkumu projevili jako vhodní kandidáti pro plnění 

role kapitána.  

Obr. 10.: Cyklus mezi hráči 2, 4 a 12. 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Všechny výběry, které jednotliví hráči zkoumaného týmu v testu provedli, byly 

odůvodněné vypsáním vlastností, které odpovídali charakteristice role kapitána.  

5.4.1.2. VYHODNOCENÍ DRUHÉHO KRITÉRIA 

Druhé výběrové kritérium, které je v testu, je výběr hráče, na kterého se nejvíc 

spoléhá v čase mistrovského utkání. Toto kritérium má odhalit hráče, který by měl být 

na hřišti v době, kdy je na hřišti hráč, který jej vybírá. Jde o takzvanou sociometrickou 

hvězdu, respektive psychickou oporu.  

Na základě výběrů jednotlivých hráčů jsem zkonstruoval neuspořádaný sociogram 

(obr. 11.). Tento sociogram už není tak přehledný jako sociogram z předchozí kapitoly. 

Jak je vidět, nejvíce výběrů získal opět hráč s číslem 4 (8 prvních výběrů a 2 druhé 

výběry). Hráči 2 a 20 jsou na tom relativně stejně. Hráč s číslem 2 získal čtyři první 

výběry, jeden druhý výběr a jeden třetí výběr. Hráč s číslem 20 získal tři první výběry a 

tři druhé výběry. Také hráč s číslem 8 získal několik výběrů (2 první výběry a 2 třetí 

výběry), což potvrzuje, že je v týmu také vnímán jako jednou z opor. Zvláštním 

případem jsou hráči s číslem 13 a 24. Ani jeden z těchto dvou hráčů ve svém testu 

neuvedl u druhé otázky některého ze svých spoluhráčů. Tito hráči sami sebe vnímali 

jako kompletovače, což znamená být pečlivý, svědomitý a zodpovědný. Proto 

nespoléhají na nikoho ze spoluhráčů, ale spoléhají na sebe sama.  

  

Obr. 11.: Neuspořádaný sociogram pro druhé výběrové kritérium. 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Jako u výběrů podle prvního kritéria, tak se i u výběrů podle druhého kritéria, 

utvořila výrazná trojice hráčů. V tomto případě se žádny cyklus neutvořil. Hráč s číslem 

2 a hráč s číslem 20 vybrali hráče s číslem 4, který vybral jen hráče s číslem 20.  

Celkové zhodnocení sociogramu pro druhé výběrové kritériu je takové, že hráč 

s číslem 4, by měl být na hřišti po celou dobu utkání. Spoléhá na něj nejvíce spoluhráčů. 

Ti hráči, kteří na něj nespoléhají přímo (nevybírali jej), spoléhají zas na spoluhráče, 

kteří už na hráče s číslem 4 přímo spoléhají (vybírali jej). Tuto skutečnost znázorňují 

vybrané výběry jednotlivých hráčů zkoumaného týmu (obr. 12.). Výjimkou je právě 

hráč s číslem 13 a hráč s číslem 24, kteří nevybrali nikoho.  

 

Obr. 12.: Vybrané výběry jednotlivých hráčů pro druhé výběrové kritérium. 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Všechny výběry uvedené jednotlivými hráči zkoumaného týmu byli odůvodněné 

tím, že vybraní hráči jsou spolehliví a dobří fotbalisti. 

5.4.1.3. VYHODNOCENÍ TŘETÍHO KRITÉRIA 

V další otázce v sociometrickém testu, třetí výběrové kritérium, měli jednotliví 

mladí hráči vybrat hráče, se kterým trénují (provádí cvičení) nejraději. Toto kritérium 
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má odhalit jednotlivé neformální vztahy (kamarádské vztahy, určitá oblíbenost, atd.) 

mezi jednotlivými hráči zkoumaného týmu.  

Pro vyhodnocení tohoto výběrového kritéria jsem také využil formu 

neuspořádaného sociogramu (obr. 13.). Nejvíce výběrů  získali hráč s číslem 8 (4 první 

výběry) a hráč s číslem 11 (2 první výběry a 2 třetí výběry). Čtyři hráči (6, 10, 12 a 20) 

získali po třech výběrech. Nejlépe z těchto hráčů obstáli hráč s číslem 12 a hráč s číslem 

10. Oba získali tři první výběry. Tři hráči (4, 16, 25) získali po dvou výběrech. Dva 

hráči (7, 13) získali po jednom výběru. Ostatní hráči nezískali ani jeden výběr. 

 

Obr. 13.: Neuspořádaný sociogram pro třetí výběrové kritérium. 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Ve většině případů se v sociogramu pro třetí výběrové kritérium vyskytují 

jednostranné výběry. Jen ve třech případech (6 – 8, 7 – 10, 11 – 12) se objevily výběry 

oboustranné, které vzájemný vztah potvrzují a právě v těchto případech se jedná o 

vztahy přátelské (vychází z hráči uvedených důvodů v odpovědi a tuto otázku). 

V ostatních případech byly důvody výběru rozdílné. Většina hráčů (4, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 22 a 24) uvedla jako svůj důvod to, že jimi vybraní hráči jsou dobří fotbalisti a 

při tréninku nejsou líní. Těmto hráčům záleží na tom, s kým trénují, chtějí se věnovat 

naplno tréninku a zábava je až tak nezajímá. Ostatní (2, 5, 15, 25, 26) hráči svůj výběr 
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odůvodnili tím, že jimi vybraní hráči, jsou jejich dobří kamarádi. Tito hráči  

upřednostňují kamarádský vztah, což znamená, že raději trénují v přátelském prostředí.   

5.4.1.4. VYHODNOCENÍ ČTVRTÉHO KRITÉRIA 

Čtvrtým a zároveň posledním výběrovým kritériem je otázka, při které měli 

jednotliví hráči vybrat toho hráče, se kterým neradi trénují. Jedná se o výběr hráče, 

který se ocitl v roli černé ovce.  

I u tohoto kritéria jsem využil formu neuspořádaného sociogramu (obr. 14.). Jak je 

ze sociogramu vidět, nejvíce negativních výběrů získal hráč s číslem 26 (11 prvních 

výběrů a 1 druhý výběr). Dva první výběry získal hráč s číslem 5 a po jednom prvním 

výběru získali hráč s číslem 17 a hráč s číslem 25. Hráčům 2, 4, 7 a 12 nikdo z týmu 

nevadil. 

 

Obr. 14.: Neuspořádaný sociogram pro čtvrté výběrové kritérium 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Hráč s číslem 5 se v předchozím výzkumu projevil jako hráč, který plní roli zlého 

muže. Z tohoto důvodu se dalo očekávat, že jej někdo ze spoluhráčů vybere. Hráč 

s číslem 26 je hráč, který se pro roli černé ovce hodí dokonale. On sám výrazně přispěl 

k tomu, jak jej spoluhráči vnímají. Na sraz před utkáním přišel oblečen jinak než byli 

oblečení ostatní jeho spoluhráči. Někdy se choval ke svým spoluhráčům arogantně a 

povýšeně. Byl až moc sebejistý. To všechno byly důvody toho, že jej ostatní spoluhráči 

vybrali. Na druhou stranu jde o hráče, který se dokázal přizpůsobit různým situacím, 
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které vznikly na hřišti i mimo hřiště. Sám sebe vnímal jako usměrňovače 

(vyhodnocovače) a choval se jako inovátor (realizátor). Jeho předností bylo to, že tlak, 

který na něj spoluhráči vyvíjeli, dokázal zvládnout. 

5.4.1.5. ROZESTAVENÍ TÝMU 

V předchozích podkapitolách jsou vyhodnocena jednotlivá výběrová kritéria, která 

odhalila to, který z hráčů by měl plnit roli kapitána, na kterého ze spoluhráčů spoléhají 

ostatní spoluhráči, s kým kdo nejraději trénuje a nakonec, kterého hráče nemají ostatní 

spoluhráči rádi. 

Na základě těchto informací jsem zkonstruoval topologické sociogramy, které 

znázorňují konkrétní rozestavení jednotlivých hráčů na fotbalovém hřišti, které bylo 

možné v sezoně 2010/2011 využít. 

Ještě předtím než se dostanu k popisu a významu těchto sociogramům, je potřeba 

abych vymezil jednotlivé pozice na hřišti. Pro tuto potřebu rozdělíme hřiště (obr. 15.) 

půlicí čárou na dvě poloviny. Jednu polovinu označíme jako útočnou a tu druhou jako 

obrannou. První pozice na obranné polovině je pozice pro brankáře (na obr. 15. žlutý 

trojúhelník). Před brankářem je pozice pro dvojici stoperů (na obr. 15. silně modré 

trojúhelníky). Napravo a nalevo od dvojice stoperů jsou pozice pro krajní obránce (na 

obr. 15. slabě modré trojúhelníky). Před dvojicí stoperů jsou dvě pozice pro střední 

záložníky (na obr. 15. silně zelené trojúhelníky). Napravo a nalevo od středních 

záložníků jsou pozice pro krajní záložníky (na obr. 15. slabě zelené trojúhelníky). Před 

řadou záložníků jsou pozice pro dva útočníky (na obr. 15. červené trojúhelníky). 

Červené trojúhelníky tvoří útočnou řadu, zelené trojúhelníky tvoří řadu záložní a 

modré trojúhelníky tvoří obrannou řadu. 

Do této chvíle jsem se těmito rolemi nezabýval. Role brankáře, obránců, záložníků a 

útočníků jsou pro fotbal stěžejním. Jedná se o role dlouhodobé, spojené s charakterem 

sportovní činnosti (Vaněk, Houšek, Rychtecký, Slepička, 1980). 

Jelikož je zkoumaným týmem tým dvanáctiletých fotbalistů, je ještě potřeba uvést 

jednu zásadní skutečnost. Tou skutečností je odpověď na otázku: Co je hlavním cílem 

tréninku mládeže?  Odpověď je: rozvoj a zdokonalení pohybových schopností, naučit  

novým pohybovým dovednostem a rozvoj osobnosti jednotlivých mladých hráčů 

(Votík, 2003). 
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Obr. 15.: Rozdělení pozic na fotbalovém hřišti. 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Ve fotbale, a nejen tady, jsou pozice na hřišti jasně dané herním systémem (4-4-2, 4-

3-3, atd.). Jsou to právě výše zmíněné pozice. Když tuto pozici hráč obsadí, musí plnit 

úkoly, které z této pozice vyplývají. Brankář musí chytat míč, aby zabránil vstřelení 

branky. Obránci mu musí pomáhat tak, aby se soupeř nedostal do situace, kdy branku, 

kterou stráži brankář, ohrozí. Záložníci by měli podporovat jak útok, tak obranu a 

útočníci by se měli snažit branky střílet. Když tedy mladý hráč obsadí některou 

z uvedených pozic na hřišti, dostává se do situace, kdy by měl plnit jednu z těchto rolí: 

brankář, obránce, záložník, útočník. Je na trenérovi, který plní roli celkového řízení 

týmu (viz. kapitola Odpovědnost za tým), koho z hráčů nechá obsadit jakou pozici. Měl 

by poznat, zda se jím vybraný hráč na danou pozici hodí a zda dokáže vykonávat roli, 

která z dané pozice plyne. Jak je z cíle tréninku mládeže vidět, trenér by měl dbát na to, 

aby si všichni mladí hráči z týmu vyzkoušeli každou z uvedených rolí, protože plnění 

těchto rolí vyžaduje určité osobnostní vlastnosti, což může přispět k dalšímu rozvoji 

osobnosti jednotlivých mladých hráčů. Když trenér dohlédne na to, aby si všichni 

vyzkoušeli každou z rolí (brankář, obránce, záložník, útočník), měl by vysledovat, který 

mladý hráč se hodí pro jakou roli. Tento způsob lze uplatnit jen v případě, že trenér 

pracuje s týmem mladých hráčů dlouhodobě (několik sezon). V případě, že se trenér 

dostane k novému týmu, kde jednotlivé mladé hráče nezná, mu tento způsob zjišťování, 

kdo se pro kterou roli hodí, zabere delší dobu. 
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Z tohoto důvodu se vrátím k výsledkům mého výzkumu. Kdy jsem pozorováním 

zjistil, jak se který hráč v určité situaci chová. Dotazováním jsem zjistil, jak sami sebe 

jednotlivý hráči vnímají a pomocí sociometrického testu jsem zjistil, jaké neformální 

vztahy existují mezi hráči zkoumaného týmu. Právě na základě těchto informací a 

znalosti vztahů jsem navrhl ideální rozestavení pro jarní část soutěže Seznam.cz Česká 

liga v sezoně 2010/2011.  

V průběhu podzimní části soutěže Seznam.cz Česká liga v sezoně 2010/2011 

zkoumaný tým nastupoval do utkání většinou v rozestavení hráčů (obr. 16.), které 

podávalo nevyrovnané výkony, což je vidět z tabulky č. 3. Zkoumaný tým sedmkrát 

vyhrál a sedmkrát prohrál. Základní rozestavení tvořili hráči: 20 – brankář, 8 – levý 

obránce, 4 – levý střední obránce, 2 – pravý střední obránce, 13 – pravý obránce, 18 – 

levý záložník, 12 – levý střední záložník, 11 – pravý střední záložník, 25 – pravý 

záložník, 6 – levý útočník, 16 – pravý útočník. Ostatní hráči (5, 7, 10, 15, 17, 22, 26) se 

dostali na hřiště v průběhu utkání. Hráč s číslem 19 se většinu utkání nezúčastnil, 

protože proti většině soupeřům by mu jeho fyzická síla nestačila. Hráč s číslem 24 – 

brankář chodil chytat za „B“ tým nebo svůj mateřský klub. Měl střídavý start. 

 

 Tabulka č. 3: Stav soutěže Seznam.cz Česká liga po ukončení podzimní části v sezoně 
2010/2011. 

 Tým Z V R P Skóre Body 
1. AC Sparta Praha 15 15 0 0 70:2 45 
2. SK Slavia Praha 15 13 1 1 71:8 40 
3. FK Mladá Boleslav 15 11 1 3 44:12 34 
4. Bohemians 1905 15 11 0 4 41:15 33 
5. Dynamo Č. Budějovice 15 10 1 4 39:28 31 
6. FK Baník Most 15 9 1 5 45:32 28 
7. FK Teplice 15 7 1 7 41:31 22 
8. FK Motorlet Praha 15 7 1 7 33:24 22 
9. FC Hradec Králové 15 6 2 7 35:34 20 
10. FC Slovan Liberec6 15 6 1 8 29:51 19 
11. 1. FK Příbram 15 5 2 8 27:28 17 
12. FC Viktoria Plzeň 15 5 2 8 29:39 17 
13. FK Dukla Praha 15 3 1 11 16:46 10 
14. FK Pardubice 15 2 2 11 10:46 8 
15. FK Bauxit Jablonec 15 1 1 13 9:62 4 
16. SK Kladno 15 0 1 14 7:88 1 

Zdroj: Vlastní. 
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Obr. 16.: Základní rozestavení hráčů v podzimní části soutěže Seznam.cz Česká liga 

v sezóně 2010/2011. 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

  Nevýhodou tohoto rozestavení bylo to, že někteří hráči nedokázali na sebe vzít 

určitou část zodpovědnosti a spoléhali víc na své spoluhráče. Mezi tyto hráče patřil hráč 

s číslem 16  a hráč s číslem 25. Další nevýhodou bylo naopak to, že někteří hráč si na 

sebe brali až dost zodpovědnosti. Mezi tyto hráče patřili, hráč s číslem 6 a hráč s číslem 

13. Také brankář (hráč s číslem 20) v některých situacích v průběhu utkání, působil 

nekoncentrovaně. U všech těchto hráčů se v průběhu utkání projevily vlastnosti, které 

jsem pozoroval v průběhu cvičení a také vlastnosti, které vyplývají z Belbinových 

týmových rolí zjištěných z dotazování. Také to, kdo na koho v tomto rozestavení 

spoléhá ukázalo určitý nedostatek. Tuto skutečnost znázorňuje topologický sociogram 

pro druhé výběrové kritérium (obr. 17). V tomto záznamu jsem udělal redukci výběrů a 

to pouze na první výběr. Jak je vidět z tohoto sociogramu, krajní pravý záložník (25) a 

pravý útočník (16) spoléhají na levého středního obránce (4), což není úplně optimální 

spoléhat na někoho, kdo je od nich na hřišti tak daleko. V obraně to bylo v pořádku, až 

na hráče s číslem 13, který se ve většině situací, které vznikly na hřišti v průběhu utkání, 

zachoval tak, že sám na sebe bral veškerou odpovědnost.   
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Obr. 17.: Topologický sociogram pro druhé výběrové kritérium pro rozestavení 

hráčů v podzimní části soutěže Seznam.cz Česká liga v sezóně 2010/2011. 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Toto rozestavení se v průběhu jednotlivých utkání měnilo, a to na základě 

jednotlivých střídaní, které hlavní trenér v průběhu utkání využil. U většiny utkání však 

vzcházel právě z tohoto rozestavení.  

Po mnoha  úvahách a pokusech jsem v čase zimní přestávky navrhl nové rozestavení 

(obr. 18.). Po dohodě s hlavním trenérem bylo toto nové rozestavení využito v jarní 

časti soutěže Seznam.cz Česká liga v sezóně 2010/2011. Ukázalo se, že nově navržené 

rozestavení, nebylo zlé a přispělo k určitému zkvalitnění herního projevu zkoumaného 

týmu. I v tomto rozestavení vznikla obdobná situace, ve které hráči z útočné řady 

spoléhali na hráče z řady obranné, ale v tomto případě šlo o útočníky, kteří byli 

průbojnější než dvojice útočníků v původním podzimním rozestavení. Obranná řada se 

stala kompaktnější, ale nakonec obdržela o jednu branku více, něž původní obranná řada 

z podzimu.    

Nově navržené rozestavení bylo využito ve většině utkání v jarní části soutěže. 

Celkem bylo využito ve dvanácti utkáních, z toho sedmkrát zkoumaný tým vyhrál, 

třikrát prohrál a třikrát remizoval. Ve třech případech toto rozestavení využito nebylo. 

Zkoumaný tým v těchto případech jednou vyhrál a dvakrát prohrál. V konečném 

důsledku změna rozestavení přispěla ke zlepšení výsledků v soutěži Seznam.cz Česká 



 72 

liga v sezóně 2010/2011, ale svou pozici si zkoumaný tým ve výsledné tabulce nezlepšil 

(tabulka 4.).  

 

Obr. 18.: Topologický sociogram pro druhé výběrové kritérium pro nově navržené 

rozestavení hráčů využité v jarní části soutěže Seznam.cz Česká liga v sezóně 

2010/2011.  

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Tabulka č. 4: Konečný stav soutěže Seznam.cz Česká liga v sezoně 2010/2011. 
 Tým Z V R P Skóre Body 

1. Sparta Praha 30 29 0 1 120 : 9 87 
2. Slavia Praha 30 27 2 1 138 : 18 83 
3. Mladá Boleslav 30 20 2 8 71 : 27 62 
4. Most 30 18 1 11 77 : 61 55 
5. Hradec Králové 30 16 6 8 79 : 46 54 
6. Bohemians 1905 30 16 4 10 62 : 40 52 
7. České Budějovice 30 16 4 10 59 : 49 52 
8. Motorlet Praha 30 15 3 12 69 : 49 48 
9. Teplice 30 14 3 13 80 : 67 45 
10. Viktoria Plzeň 30 12 3 15 64 : 77 39 
11. Příbram 30 10 4 16 51 : 63 34 
12. Liberec 30 9 2 19 48 : 104 29 
13. DUKLA Praha 30 7 3 20 38 : 75 24 
14. FK Pardubice 30 5 4 21 34 : 98 19 
15. Jablonec 30 2 4 24 19 : 108 10 
16. Kladno 30 0 3 27 15 : 133 3 

Zdroj: (www.nakopnito.cz) 
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5.5. VÝSLEDEK Z ROZHOVORU S HLAVNÍM TRENÉREM 

V průběhu zimního soustředění jsem vedl s hlavním trenérem zkoumaného týmu 

nestandardizovaný rozhovor. Chtěl jsem vědět, jaký je jeho názor na jednotlivé mladé 

hráče, které trénuje.  

Jako první věc, kterou jsem chtěl, aby mi hlavní trenér řekl, bylo to, jaký herní 

systémem preferuje. Jeho odpověď byla jednoznačná. Hlavní trenér zkoumaného týmu 

preferuje herní systém 4 – 4 – 2. Je to systém se čtyřmi obránci, čtyřmi záložníky a 

dvěma útočníky. To byl důvod, proč jsem v kapitole Rozestavení týmu vycházel 

z tohoto postavení hráčů na hřišti. 

V průběhu rozhovoru se hlavní trenér vyjádřil o každém z jednotlivých hráčů, kteří 

tvoří zkoumaný tým. Jeho informace byly velice podrobné, mluvil o každém tak, jakoby 

jej znal už od jeho narození. Informace o osobnostních charakteristikách jednotlivých 

mladých hráčů, které mi hlavní trenér sdělil, byly o některé skutečnosti bohatší, něž 

informace, které jsem zjistil já ve svém výzkumu (pozorování, dotazování). Hlavní 

trenér měl totiž informaci o tom, jak se jednotliví hráči chovali, když nastoupili do 

utkání v kterém se potkali s relativně silnějším soupeřem (AC Sparta Praha, SK Slavia 

Praha, Bohemians 1905, atd.). Právě tento druh informace hrál důležitou roli, když jsem 

spolu hovořili na téma – kapitán. Pravda je, že kapitána si hráči v týmu nevolili sami. 

Byl zvolen hlavním trenérem. Nebylo tajemství, že roli kapitána plnil nakonec syn 

hlavního trenéra. Chtěl jsem proto v  našem rozhovoru zjistit, proč to tak v týmu udělal. 

Mnou zjištěná informace, že pro plnění role kapitána se hodí tři hráči (2, 4 a 12) byla 

správná, což v rozhovoru uznal i hlavní trenér. Podle hlavního trenéra problém nastal 

vždy, když hráč s číslem 4 nastoupil právě proti takovému soupeři, jako je Sparta, 

Slavie, atd. Jeho sebevědomí a sebejistota prudce klesaly. Jelikož věděl i o tom, že 

většina spoluhráčů na něj v průběhu utkání spoléhá, vyslovil další argument, proč hráč 

s číslem 4 roli kapitána plnit nemůže. Protože, když ostatní spoluhráči zjistí, že je tento 

hráč pod určitým tlakem klesne i jejich výkonnost. Obdobný argument vyslovil i u hráče 

s číslem 2. Když jsme mluvili o hráči s číslem 12, tak trenér argumentoval tím, jakou 

má tento hráč výkonnost. Označil jej za „srdcaře“ , bojovníka a pracanta, ale 

v některých utkáních dokázal úplně vyhořet. O hráči s číslem 8 se hlavní trenér vyjádřil 

kladně, ale problémem u tohoto hráče bylo to, že je až moc klidný a tichý. Tak jak 

hlavní trenér řekl: „tichá voda“. Proto se hlavní trenér rozhodl tak, že za kapitána týmu 

vybral svého syna, kterého zná nejlépe. Moje reakce na tuto skutečnost byla taková, že 
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to může mezi jednotlivými hráči zkoumaného týmu vyvolat vlnu nevůle. Hlavní trenér 

mně hned ujistil, že hráč s číslem 11 (syn hlavního trenéra a kapitán) vychází 

s jednotlivými spoluhráči dobře, s některými až velmi dobře. Toto tvrzení mne trochu 

zarazilo a požadoval jsem vysvětlení. Trenér mi řekl, že 95% hráčů zkoumaného týmu 

rádo rybaří. Tedy mají společný koníček a skrze něj se mezi jednotlivými spoluhráči 

vytvořili určité kamarádské vazby. Nakonec i já jsem tuto skutečnost zjistil ve svém 

zkoumání (sociometrie –vyhodnocení třetího výběrového kriteria).  

Když jsem zjistil, jak je to s rolí kapitána, napadla mě jiná otázka a to: „Jak zvládá 

hlavní trenér svoji roli a roli rodiče?“. Odpověď hlavního trenéra byla celkem 

jednoduchá. Obě role, rodiče, i hlavního trenéra, se snaží plnit co nejlépe dovede. Tyto 

obě role nespojuje a snaží se dodržovat zásadu, kdy  plnění role hlavního trenéra a úkolů 

z této role vyplývající zůstává na hřišti, v kabině, respektive v šatně a mimo tyto 

prostory plní roli rodiče (otce). 

Další téma, na které jsem v rozhovoru narazili, bylo téma základního rozestavení. 

Jak v úvodu rozhovoru hlavní trenér uvedl, který herní systém preferuje (4 - 4 – 2). 

Z toho jsem tedy oba dva vycházeli. Hlavní trenér se snažil tento systém mladé hráče 

naučit. Jak podotkl stěžejním prvkem tohoto systému je to, aby byli jednotliví hráči na 

hřišti maximálně koncentrovaní na to, co mají v dané situaci dělat. Druhým stěžejním 

prvkem pro naučení se tomuto systému, který hlavní trenér v rozhovoru uvedl, je to, aby 

byli všichni hráči v týmu velmi dobře fyzicky připravení. Proto vyžadoval od všech 

hráčů z týmu disciplínu a maximální nasazení, jak v tréninku, tak v utkáních. Zeptal 

jsem se zda všichni hráči, kteří v tom čase tvořili tým, byli jeho součástí delší dobu. 

Chtěl jsem vědět, zda do nové sezony tým neposilnil. Hlavní trenér přiznal, že před 

sezonou 2010/2011 do týmu přivedl několik nových hráčů (7, 10, 15, 24), kteří ještě 

předtím než se stali součástí zkoumaného týmu splňovali podmínku velmi dobře fyzické 

připravenosti. Jelikož se tito nový hráči museli hlavním trenérem preferovaný herní 

systém naučit, musel hlavní trenér přistoupit k takovému rozestavení, které jsem uvedl 

v kapitole Rozestavení týmu (obr. 16). Hlavní trenér v pokračování rozhovoru uvedl 

důvody proč, nové hráče přivedl. Shodli jsme se, že skoro ve všech případech to byl 

přínos pro celý zkoumaný tým. V této fázi rozhovoru jsem hlavnímu trenérovi navrhl 

nové základní rozestavení pro další pokračování v soutěži (obr. 18). On s tím souhlasil.  

Jako poslední věc mně zajímala vzniklá situace okolo hráče s číslem 26. Zeptal jsem 

se, zda ví o tom, jak je tento hráč vnímán. Hlavní trenér odpověděl, že to ví. Moje 

reakce hned na to byla, jak tuto situaci vyřeší. Netajil se tím, že si toho hráče přivedl do 
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týmu před pár lety s tím, že to bude pro tým posila. V konečném důsledku to tak bylo, 

protože tento hráč se v podzimní části soutěže v sezoně 2010/2011 stal nejlepším 

střelcem týmu. Jak dál uvedl ve své odpovědi hlavní trenér, předpokládal, že se mu 

povede tohoto hráče změnit. Nepovedlo se mu to, naopak si na jeho chování zvykl. To, 

že si na hráčovo chování nezvykli ostatní jeho spoluhráči, nebylo až tak podstatné, 

protože to byl střelec, kterého zkoumaný tým postrádal. V tomto ohledu jsem souhlasil 

s hlavním trenérem. To byl hlavní důvod, proč byl hráč s číslem 26 relativně 

nedotknutelný a bylo nemožné, aby se dostal mimo tým. Hlavní trenér nad ním držel 

„ochrannou ruku“. 
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6. DISKUSE 

Výsledky, které jsem získal na základě svého zkoumání, přispěly k tomu, abych 

poznal, kdo tvoří zkoumaný tým, jaké role plní a nakonec i to, jaké vztahy existují mezi 

jednotlivými členy zkoumaného týmu. Pomocí pozorování jsem zjistil, jak se který člen 

zkoumaného týmu chová v určitých situacích. U jednotlivých mladých hráčů se 

projevily určité osobnostní vlastnosti, které pomohly odhalit jakou týmovou roli plní 

nebo také pro kterou týmovou roli má konkrétní mladý hráč předpoklady. Jelikož byl 

zkoumaným týmem tým mladých fotbalistů ve věku dvanácti let, až na jednu výjimku, 

musím souhlasit s tím, že toto vývojové období, ve kterém se právě tito hráči nacházeli, 

je obdobím, kdy se osobnost těchto hráčů ještě formuje, jak to uvádí autoři Jansa, 

Dovalil a další spoluautoři v své knize Sportovní příprava: Vybrané kinantropologické 

obory k podpoře aktivního stylu z roku 2009. Důkazem jsou i výsledky dotazování, 

podle kterých se jednotliví mladí hráči vnímají jinak, něž se chovají.  

Ve výsledcích z dotazovaní se objevilo všech osm týmových rolí, které navrhl 

doktor Belbin. Neobjevila se tam jenom role specialisty, protože nebyla do 

modifikovaného Belbinova dotazníku zahrnuta.  Nebyla tam zahrnuta, protože podle 

samotné charakteristiky této role, jde o roli jednostranně zaměřenou. Zaměřenou na 

konkrétnou profesi, což ještě tito mladí hráči nedokážou plnit, protože se hraní fotbalu 

teprve učí. Naopak ve výsledcích pozorování se všechny role neobjevili. Nejčastěji se 

ve zkoumaném týmu objevila role realizátora nebo týmového hráče. Obě tyto role jsou 

pro plnění společných úkolů důležité a obzvlášť v takovém týmu, jako je sportovní 

družstvo. Neméně důležité jsou i role usměrňovače, koordinátora, inovátora, 

kompletovače, vyhodnocovače. Podle mého názoru nemusí být role vyhledávače zdrojů 

ve sportovním týmu obsazená. Vycházím z charakteristiky této role. Funkce, které z této 

role plynou může plnit i některý z vůdců (trenér, kapitán). Na základě svého zkoumání 

souhlasím s tím, že každý z členů týmu plní kromě své hlavní roli i roli alternativní, jak 

nakonec taky uznal i doktor Belbin (Kolajová, 2006).  

Zkoumaný tým byl tvořen mladými hráči, kteří měli společné to, že všichni byli 

pohybově nadaní, pracovití, ale hlavně měli velký zájem o fotbal. Když byl zkoumaný 

tým na hřišti a plnil trenérem zadávané úkoly, budil dojem toho, že jej tvoří 20 

navzájem stejných mladých hráčů, kteří na sobě pracují. Když se ale člověk podíval na 

jednotlivce lépe, tak zjistil, že když dva provádí stejné cvičení, neprovádí jej naprosto 

stejně. Každý do svého projevu vkládal kus něčeho svého. Ani jeden z těchto projevů 
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nebyl v žádném případě špatný. Jde o to, že každý z těchto hráčů byl výjimečný a i tím 

přispíval k naplnění společných cílů. Proto si dovolím souhlasit s myšlenkou 

Margerisona a McCanna, kteří se také zabývali otázkou týmových rolí a ve svém pojetí 

této problematiky vyzdvihují rozmanitost, která vzniká, když dojde ke spojení 

rozdílných lidí do týmu (Kolajová, 2006).  

Rozdílnost jednotlivců v týmu nabádá k tomu, aby výsledek jejich spolupráce a 

výkon, který tým podá, byl součtem výkonů jednotlivých členů v týmu. Ve svém 

výzkumu za využití sociometrického testu, jsem zjistil, že mezi jednotlivými mladými 

hráči existují určité vztahy. Tyto vztahy vytvářely mezi hráči určitá spojení, která 

přispěla k tomu, aby se týmová spolupráce zlepšila, zkvalitnila a celkový výkon, který 

tým předvedl, nebyl pouhým součtem výkonů jednotlivců, ale bylo dosaženo 

synergického efektu (Plamínek, 2000). 

Dalším důležitým faktorem, který přispívá ke zlepšení spolupráce a zkvalitnění 

celkového výkonu týmu, je vedení týmu jako takové. V tomto případě šlo o dva druhy 

vedení, a to: celkové řízení a vedení týmu. Celkové řízení zajišťoval hlavní trenér 

zkoumaného týmu. Vedení týmu měl zajistit kapitán týmu, který tento úkol ve většině 

případů nedokázal plnit. V takových případech jej dokázali nahradit někteří jeho 

spoluhráči. Šlo o takzvané situační vůdcovství, kdy mladý hráč opustil plnění své hlavní 

role a stal se dočasným vůdcem, čím přispěl k zlepšení týmové spolupráce v čase krize 

(Vaněk, Houšek, Rychtecký, Slepička, 1980). 

Všechny tyto skutečnosti přispěly k tomu, že zkoumaný tým dokázal plnit společné 

cíle. Samozřejmě se to nepovedlo pokaždé, ale to bylo právě v případech, kdy některý 

z mladých hráčů selhal v plnění své role. Kupříkladu hráč plnící roli brankáře nechytil 

míč, který soupeř vystřelil na bránu a dostal tak gól. Když této situaci nezabránil 

obránce. Selhal kapitán, když své spoluhráče nepodpořil, neporadil jim. Právě tyto 

situace ve vyznačovaly určitým selháním jednotlivců v plnění svých rolí. Proto je podle 

mého názoru vhodné, aby v týmu byly obsazené všechny důležité role a hlavně lidmi, 

kteří se pro plnění těchto rolí hodí, mají pro ně předpoklady. Což také naznačil i doktor 

Belbin, že v dobře fungujícím týmu, by měly být zastoupené všechny ním navržené role 

(Hanuš, Chytilová, 2009). Dovolím si tvrdit, že v dobře fungujícím týmu nemusí být 

zastoupené všechny týmové role, které navrhl doktor Belbin. Podle mého názoru je na 

člověku, který plní roli celkového řízení, kterou popisuje Krüger ve své knize Vedení 

týmu: Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým z roku 2004, jaké role a 

kým budou v jeho týmu zastoupené.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem mého zkoumaní bylo najít to, jaké týmové role a kým jsou zastoupené v týmu 

mladších žáku v klubu FK Motorlet Praha, s.r.o. Také jsem zjišťoval, jaké vztahy 

existuji mezi jednotlivými mladými hráči, kteří tvořili zkoumaný tým.  

Informace, které jsem svým výzkumem získal, byly využity k tomu, abych lépe 

poznal jednotlivé členy zkoumaného týmu a dokázal je také využít ke zlepšení a 

zefektivnění týmové spolupráce, respektive týmového výkonu. 

Po provedení všech úkolů, které jsou uvedené v kapitole Cíle a úkoly, se mi povedlo 

jednotlivé cíle diplomové práce naplnit. Zjistil jsem, kdo v týmu plní jakou roli, také 

jsem zjistil, jak se kdo chová v určité situaci, což výrazně přispělo k tomu, abych během 

relativně krátké doby poznal, kdo nakonec tvoří zkoumaný tým. Relativně krátkou 

dobou rozumím období letního soustředění, které trvalo jeden týden.  

V průběhu podzimní části soutěže, jsem už tyto informace mohl využít a s pomocí 

sociometrie, kterou jsem využil ke zjištění vzájemných vztahů mezi jednotlivými členy 

zkoumaného týmu, jsem přispěl k tomu, aby zkoumaný tým podal kvalitnější výkon 

v soutěžním utkání.  

Do situace, kdy jsem se stal jedním z trenérů a neznal tým, který budu vést, se podle 

mého názoru může dostat jakýkoli trenér, který se dostane k týmu v období krize, která 

byla důvodem proto, aby došlo k nucené výměně trenérů. Do takové situace se může 

dostat nejen trenér trénující sportovní tým, ale i vedoucí různých pracovních týmů.  

Proto chci vyzdvihnout význam team-buidingu, kdy pomocí různých cvičení lze 

odhalit mnoho informací o konkrétních členech týmu. Na druhou stranu jde o fyzickou 

aktivitu, která se může potkat s nepochopením u jednotlivých členů týmu. Jde hlavně o 

dospělé, protože u většiny dětí lze očekávat, že když budou dělat něco, co je baví, 

špatné odezvy se u nich nedočkáme. Naopak u dospělých je nutné vzít v úvahu jejich 

motivaci. Je na trenérovi a vedoucím, jak své svěřence zaujme. V tomto případě 

zkoumaní hráči neví, že jsou pozorováni, a proto je jen a jen na trenérovi, jaké cvičení 

vymyslí a hlavně co chce pomocí tohoto cvičení zjistit. Nakonec jakákoliv činnost, 

kterou provádíme může odhalit nějakou novou vlastnost a něco nás naučit, jen si to je 

potřeba uvědomit. 
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