
POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Autorka práce: Mgr. Eva Prokešová,  

   Fakulta tělesné výchovy a sportu, Karlova univerzita v Praze 

 

Název práce:   Mezikulturní převod a validizace dotazníku Group environment  

                         questionnaire 

Autor posudku:  prof. Hana Válková, CSc.,  Fakulta sportovních studií, MU v Brně  

Datum: 9.9.2014 

 

1. Aktuálnost tématu, originalita práce, společenská potřeba práce.   

Transformace diagnostických nástrojů z cizího jazyka a prostředí do češtiny je počin záslužný 

a nejednoduchý. Zvolené téma je legitimní součástí oboru „kinantropololgie“. Co do rozsahu 

se jedná o dílo čítající 100 stran čistého textu, dalších cca 20 stran dokumentačních příloh. Pro 

„validizaci“ se autorka rozhodla užít „metodu modifikovaného přímého překladu“ (str. 55, 73) 

a uváděný počet „sebraných dotazníků“ v jednotlivých etapách práce je značný. Diskutabilní 

však může být název práce „Převod a validizace…“, když většina práce už se týká především 

aplikací a vlastní „převod“ se dostává do pozadí. Také by bylo vhodné vysvětlit termíny, 

související s tématem: a) mezikulturní převod - jazykový převod, resp. transformace, b) 

validizace, c) verifikace, d) standardizace. O co v práci skutečně šlo. Doporučuji (viz i dále), 

aby autorka k tomuto námětu zaujala stanovisko. 

 

2. Úroveň a kvalita teoretické části práce (přehled poznatků).  

Autorka opírá svoji práci o více než  220 zdrojů autorů českých a zahraničních, což 

koresponduje s převodem dotazníku z anglického jazyka. Teoretická část práce je rozsáhlá 

(téměř 70 stran, vlastní výzkum je pak na cca 30 stranách). Toto může svědčit o důkladnosti a 

důslednosti autorky, o snaze precizně proniknout do tématu, což může být chápáno velmi 

pozitivně. Ovšem autorka se zabývá především teoretickými konstrukty výkladu skupiny, 

skupinové dynamiky, koheze, apod., což opět navozuje úvodní poznámku, zda podstatou je 

„převod“ nebo na základě převodu „aplikace“.  Je na zváženou, zda autorka pracovala 

zásadně s primárními zdroji či se sekundárními. Strukturálně pak je celá část 1 dosti 

„rozkouskovaná“, byť struktura práce je logicky sestavená. Více podtrhuji prezentaci 

charakteristik dotazníku GEQ v originále (kap. 1.4.) a dále přehled metodiky mezikulturních 

převodů testů (kap. 2). a) Jedná se však skutečně o převod testů?  b) v čem je zásadní 

odlišnost mezi sémantickou a konceptuální ekvivalencí?  c) v pojetí „retranslace“ (str. 56) se 

uvádí  (dle Brislina) „porovnání překládaných verzí“, ale není zde  zmínka o srovnávacím 

kritériu či o něčem podobném. Tento problém se pak opakuje i v metodice. Prosím, aby 

autorka ke všem třem námětům zaujala stanovisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

3. Formulace cílů a záměrů práce, případně výzkumných otázek, hypotéz 

Autorka formulovala základní vědeckou otázku (relevantní názvu práce) a postupné úkoly, 

týkající se převodu dotazníku (str. 67, 68). Hypotézy (celkem 7) – i když to může být věc 

názoru – opět souvisejí více s aplikacemi již „hotového dotazníku“ než jeho konstruktu. 

Chybí explanace, co vedlo autorku k jejich formulaci a také kritérium pro přijetí – zamítnutí 

hypotézy. Prosím autorku o reakci. 

 

4. K metodice práce a výzkumu 

Danou kapitolu (4, str. 70 -72) považuji (kromě centrálního problému výše) za nejslabší část 

práce. Jsou popsané jednotlivé populační skupiny (A, B, C – v úctyhodném počtu) a bez další 

návaznosti pak jejich smysl pro převod (či aplikace) působí nepřehledně. a) Je na zváženou, 



zda výzkum nebylo možné koncipovat jako tzv. „follow up studies“. b) Co autorka sledovala 

(z hlediska dotazníku týmové koheze) zařazením populace z týmových i individuálních 

sportů? c) Popis skutečného procesu jazykového (sémantického) převodu je pominut, opět 

není vysvětlen způsob „porovnání“ mezi třemi překladateli. Pak ve výsledcích jsou 

v tabulkách transformace (str. 74) – ovšem pouze jedna: to všichni 3 překladatelé se shodli, 

nebo už je to závěrečná modifikovaná verze (kým zpracovaná, apod.). Tudíž jádro „převodu“ 

se ztrácí. d) Je také na zváženou, zda metody či techniky zpracování dat lze „obejít“ odkazem 

na výsledky. Prosím autorku o vysvětlení všech čtyř podotázek.  

 

5. K dosaženým výsledkům, interpretacím 

Pomineme-li, že není zcela jasné jádro překladu (viz výše), ve výsledcích je prezentovaná 

zdařilá statistická ekvilibristika, vždy v tabulce as v textu. U tabulek pak chybí legenda či 

výklad principu sudých a lichých položek, toto nebylo možné dedukovat ani z části 

„metodika“. Opakuje se i problém s interpretací škál (vyšší – nižší skórování) u týmových či 

individuálních sportů (viz poznámka k odst. 3b). Prosím o reakci. Na druhé straně z popisu 

výsledků vyplývá autorčina maximální snaha statisticky postihnout veškerá hlediska: 

faktorová konsistence, vnitřní konzistenci škál, obsahovou i prediktivní  validitu.  V diskusi 

pak autorka vyjadřuje stanovisko k ověřování transformací metodou re-translace, což je 

opravdu diskutabilní a nelze podtrhnout jednoznačně. Záleží totiž na typu dotazníkového 

instrumentu a dodržení principu analýzy sémantických jednotek. Prolínající se problém 

„individuálních – týmových sportů“ a užití různých populačních skupin pro ověření růžných 

hledisek (a hypotéz) je sice také diskutován, ovšem zásadní problém lze spatřovat už  

v metodice. V diskusi se naopak autorka snaží – stejně jako ve výsledcích – věnovat se všem 

hlediskům (až opakovaně). Pro množství údajů a „hledisek“ se pak věcná podstata zastírá. 

 

6. Závěry práce, přínosy pro rozvoj teorie a využití v praxi 

V kapitole „závěry“  je formulovaná reakce na hypotézy s jasnou deklarací potvrzení či 

zamítnutí dle statistických argumentů. Teoretický přínos je zřejmý, přínos pro praxi je zmíněn 

(pro užití trenéry), ale bez dalšího vymezení. Očekávala bych (když cílem byl převod) – 

zpracování kompletního manuálu pro užití dotazovacího instrumentu GEQ. Prosím o 

vysvětlení. 

 

7. Formální zpracování práce 

Práce je zpracována s viditelnou snahou kvalitní vizualizace i dodržení publikačních norem, 

bez zásadnějších nedostatků. Také referenční seznam literatury přehledný,  dle normy APA. 

Škoda, že titulky tabulek jsou uvedeny mikroskopickým písmem a chybějící legenda 

znesnadňuje porozumění výsledkům.  

 

CELKOVÉ  HODNOCENÍ  A  ZÁVĚR 

Téma předložené disertační práce Mgr. Evy Prokešové je téma potřebné pro sportovní 

psychologii i sportovní praxi. Uvedený zásadní problém sice téma poněkud zamlžil, 

ovšem je třeba zhodnotit odvahu autorky řešit nejednoduché téma, posbírat enormní 

počet dat od enormního počtu respondentů a pečlivě statisticky vyhodnotit. Celkově 

autorka Mgr. Eva Prokešová splnila cíle práce, splnila kritéria stanovená pro práci 

v doktorském studijním programu „kinantropologie“ a doporučuji autorce udělit titul 

Ph.D. 
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