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      Předložená dizertační práce se zabývá mezikulturním převodem a validizací dotazníku 

Group Environment Questionnaire. Dizertační práce má rozsah 124 stran textu + přílohy.  

     V teoretické části (66 stran textu) se autorka zaměřila na vymezení sledované 

problematiky, na základní pojmy, skupinovou dynamiku, skupinové role a normy a na 

význam skupinové koheze ve sportu.  

     Správně uvádí, že pokud jsou jednotliví členové seznámeni s tím, co se od nich ve 

sportovním kolektivu očekává, mají a znají své role, má to velký efekt na celkové fungování 

týmu a potažmo i na výsledný výkon. Proto bývá kladen důraz na dodržování skupinových 

norem, což má značný vliv na skupinovou dynamiku. Autorka zpracovala teoretickou část 

dizertační práce velmi pečlivě a podrobně. Text doplnila o řadu přehledných tabulek, obrázků  

a grafů.  

    V praktické části práce (57 stran textu) se autorka zaměřuje na mezikulturní převod 

dotazníku týmové atmosféry GEQ (Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) a ověření jeho 

validity a reliability.  

 

    Z klinické praxe je patrné, že uvést do praxe spolehlivý a kvalitní diagnostický nástroj, není 

snadné. Důležitá je rovněž i efektivita diagnostického nástroje pro sportovně-klinickou praxi. 

V tomto případě se „sešlo více věcí“  zaujetí, nadšení a velký přehled autorky o této 

problematice a poměrně kvalitní diagnostický nástroj pro posuzování a měření týmové koheze 

dlouhodobě používaný v zahraničí. Je dobré, že se snažíme o validizaci  řady diagnostických 

nástrojů (testů, dotazníků a škál). Na druhé straně je třeba se zmínit o tom, že ne všechny 

validizované diagnostické nástroje jsou pro klinickou či sportovně-klinickou praxi vhodné. 

V tomto případě se autorce podařilo její záměr naplnit.  

 

     Autorka si nejprve stanovila 8 vědeckých otázek a z nich 7 hypotéz. Pomocí nich hledala 

odpovědi na to, zda u přeloženého a původního dotazníku se průměry jednotlivých subškál 

u mužů a žen věnujících se individuálním a týmovým sportům nebudou statisticky významně 

lišit. Zda u přeloženého dotazníku se u mužů a žen budou statisticky významně lišit průměry 

u stejných subškál jako u původního dotazníku. Zda se faktorová struktura české verze 

dotazníku GEQ nebude lišit od původní verze. Zda vnitřní konzistence měřená pomocí 

Cronbachova koeficientu α bude u souboru A pro všechny subškály vyšší než 0,70. Zda 

vnitřní konzistence měřená pomocí Cronbachova koeficientu α bude u souboru C pro všechny 

subškály vyšší než 0,70 a zároveň vyšší než hodnoty Cronbachova koeficientu α u souboru A. 

Zda index obsahové validity CVR (content validity ratio) bude u všech indikátorů dosahovat 

hodnot vyšších než 0,29. Zda mezi sportovci rozdělenými do skupin podle vnímané 

úspěšnosti týmu budou existovat statisticky významné rozdíly (p ≤ 0,05) v průměrných 

hodnotách jednotlivých subškál týmové koheze.  

 

 

 



        Výzkumný soubor tvořily tři početné skupiny. Soubor A, který sloužil k ověření 

faktorové struktury, prediktivní validity a odhad vnitřní konzistence dotazníku, tvořilo 1 034 

sportovců, účastnících se kolektivních a individuálních sportů na národní i mezinárodní 

úrovni. Soubor se skládal ze 784 mužů (průměrný věk 23,06 ± 5,76 roků) a 237 žen 

(průměrný věk 23,57 ± 6,38 roků). Soubor B pro účely ověření obsahové validity tvořilo 217 

sportovců a trenérů z oblasti kolektivních a individuálních sportů, účastnících se soutěží na 

národní i mezinárodní úrovni. V souboru bylo zastoupeno 163 mužů (průměrný věk 30,36 ± 

11,03 roků) a 54 žen (průměrný věk 25,64 ± 7,82 roků). Soubor C, který sloužil ke zjištění 

vlivu pozitivní/negativní formulace položek na vnitřní reliabilitu subškál dotazníku GEQ a 

ověření jeho faktorové struktury, tvořilo celkem 159 studentů UK FTVS.  

 

        Významné bylo to, že překlad dotazníku pro naši populaci byl svěřen třem odborníkům 

s dostatečnými znalostmi jak sportovní terminologie i anglického jazyka. Správný překlad je 

vždy důležitý. Důležitý, aby jednotlivým položkám či otázkám probandi dobře porozuměli a 

nevedlo je to k rozpakům v odpovědích. Z klinické praxe jsou známy případy, kdy se to občas 

nepovede. Klienti v těchto případech pak často tápou, jak mají odpovídat, což snižuje 

celkovou validitu odpovědí, resp. celkového výsledku.  

 

        Výsledky práce autorka dokumentuje v mnoha přehledných tabulkách a grafech, ze 

kterých jsou tyto údaje pro čtenáře dobře srozumitelná. Tabulky, obrázky a grafy jsou správně 

popsány, včetně transparentního vysvětlení (legendy) jednotlivých položek. Experimentální 

část práce byla (se stejnou pečlivostí, podobně jako teoretická část) pečlivě zpracovaná, což 

ukazuje na hlubší odborné znalosti dané problematiky. Statistické zpracování výsledků nese 

rovněž značnou erudovanost autorky.   

 

        V diskusi autorka konstatuje, že na základě výsledků výzkumné studie vyplývá, že česká 

verze dotazníku GEQ (Dotazník týmové atmosféry) je validní a reliabilní a lze ji považovat 

za dostatečně ekvivalentní k originální verzi. Kriticky, ale konstatuje, že není možné učinit 

závěry o tom, že je tato verze plně ekvivalentní po normativní, konceptuální a sémantické 

stránce, mimo jiné z důvodu nedostatku informací o odlišnostech mezi vnímáním týmové 

koheze v české a původní kultuře, kde dotazník GEQ vznikal. Kriticky se vyjadřuje i 

problematickým záležitostem kolem samotného překladu otázek. Diskuse je správně pojata a 

autorka se vyjadřuje k jednotlivým hypotézám a různým formám validity kladené na 

ověřování otázek dotazníku pro naši populaci. 

 

         Správně hodnotí to, že populační normy prochází určitým vývojem a proto je třeba 

aktuálně na to, při konstrukci různých diagnostických nástrojů reagovat. Podobně je nutné 

vzít v úvahu i regionální a kulturální rozdíly při převodech testů a dotazníků. Při interpretaci 

výsledků autorka neopomenula ani genderový význam. Jsou sporty, které jsou více „mužské, 

ženské i neutrální.“ Jak je již uvedeno, cenné na této práci je, že při validizaci (u nás) nového 

dotazníku pro skupinovou kohezi, neopomněla tyto faktory do celkového efektu, zahrnout.    

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Hodnocení:  

        Dizertační práce se zabývá aktuálním tématem, které má pro kinantropologii značný 

význam. Autorka posuzované téma velmi pečlivě a kvalitně zpracovala s přehledem 

relevantní literatury a jasným formulováním cíle práce. Použité metody jsou výstižně popsány 

a správně je charakterizován soubor sledovaných osob. Výsledky jsou zpracovány v sérii 

správně popsaných grafů, obrázků a tabulek a v závěru práce (přílohy) jsou použité metody 

dokumentovány. Pozitivně hodnotím obsažný přehled správně citované domácí a převážně 

cizojazyčné literatury i přehledný sumář zkratek, které usnadní práci s textem. 

 

Závěr: Předložená dizertační práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento typ práce 

včetně správně citované literatury a proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Evě 

Prokešové, udělen titul Ph.D. 

 

 

 

 

 

Praha 7.9.2014                                                                      PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


