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Hodnocení disertační práce: 

Disertační práce „Tímová kohézia a tímový úspech v elitných mládežnickych športových 

družstvách“ představuje z hlediska své aktuálnosti, originality i společenské potřeby významný 

příspěvek k rozvoji výzkumu skupinové koheze, jakožto důležitého tématu sportovní psychologie. 

Vedle samotných výzkumných závěrů platných pro populaci elitních mládežnických týmů, které jsou 

do jisté míry potvrzením dřívějších zjištění o vlivu skupinové koheze na sportovní výkon v dospělých 

kategoriích, spatřuji hlavní přínos práce v úspěšné realizaci mezikulturního převodu a adaptace 

Dotazníku sportovního prostředí pro mládež (YSEQ) do českého a slovenského kulturního prostředí. 

Tento převod dotazníku umožnil jak samotnou realizaci výzkumného šetření v populaci elitních 

mládežnických týmů, která byla doposud z hlediska posouzení vlivu skupinové koheze na výkon 

opomíjena, tak dává do budoucna velký prostor pro rozšíření poznatků o vlivu koheze na sportovní 

výkon i u jiných populací i vlivu na další výzkumné proměnné.  

Předložená práce svým rozsahem i úrovní zpracování splňuje požadavky kladené na disertační 

práce v behaviorálních oborech. Autor práce prokázal dostatečný vhled do problematiky skupinové 

koheze, popsal její pozici v oblasti skupinové dynamiky, konceptuální model pro studium sportovních 

skupin a rovněž dostatečně definoval pojem skupinová koheze, jak jej chápe psychologie sportu. 

Následně vyčerpávajícím způsobem popsal i vztah skupinové koheze k ostatním proměnným v oblasti 

skupinové dynamiky a především její vztah ke sportovnímu výkonu.  

Výzkumná část práce je zpracována kvalitně a výzkumné cíle i hypotézy jsou položeny adekvátním 

způsobem. Výzkumný design kombinující kvantitativní a kvalitativní výzkumnou část plně odpovídá 

cílům práce.  

Metodická část, zejména použité kvantitativní výzkumné metody, překračuje dle mého názoru 

běžné standardy disertačních prací v oboru sportovní psychologie. Mezikulturní převod dotazníku 

YSEQ realizovaný formou dvoustupňového překladu, následné expertní posouzení obsahové validity 

jednotlivých indikátorů i ověření zjevné validity v populaci mladých sportovců je v souladu 

s požadavky kladenými na proces mezikulturního převodu dotazníku. Následné ověření faktorové 

validity formou konfirmatorní faktorové analýzy, realizované pomocí strukturálního modelování, 

dává předpoklad k úspěšnému použití zvoleného nástroje při výzkumném šetření, vč. výsledkové 

analýzy. Autorovi práce lze pouze vytknout, že při popisu procesu adaptace dotazníku YSEQ neuvádí 

experty, kteří provedli ověření srozumitelnosti jednotlivých položek. Expertní posouzení 

srozumitelnosti položek je poměrně významným krokem při adaptaci dotazníku a určitě by si 

zasloužilo uvedení jmen expertů, kteří jej realizovali. Podobné je to i u popisu použitých kvalitativních 



přístupů, kde autor drží v anonymitě jméno experta, který asistoval při přípravě polostrukturovaného 

rozhovoru.  

Výsledková část za oblast kvantitativního šetření je zpracována pečlivě a poskytuje relativně 

komplexní vhled do výsledků realizovaných analýz (faktorové analýza, analýza směřování vztahu mezi 

skupinovou kohezí a sportovním výkonem i korelační analýza).  Snad jen k lepšímu posouzení model 

fitu by bylo žádoucí uvést jako doplněk jednotlivých path diagramů i chyby měření indikátorů. Tato 

informace může být zajímavá zejména u indikátorů s relativně nízkou hodnotou faktorové zátěže, 

jako je například otázka číslo 18. Analýza vztahu skupinové koheze a úspěchu v elitních 

mládežnických týmech zjišťovaná pomocí longitudinálního cross-lagged modelu je zpracovaná 

detailně a poskytuje nezbytné informace k posouzení síly a směřování vzájemného vztahu. Nicméně 

zjištěné korelační vztahy mezi jednotlivými složkami koheze (úkolová i sociální) a sportovním 

úspěchem jsou slabé (0,26 resp. 0,14) a nedávají příliš velkou oporu při formulování závěrů 

o směřování vztahu mezi sportovním úspěchem a kohezí u elitních mládežnických týmů, čehož si je 

autor sám vědom. Výsledková část za oblast kvalitativního šetření se jeví jako dostatečná. Je 

zpracována pečlivě a dobře doplňuje zjištění získaná kvantitativní analýzou. 

Závěry, které autor ve své práci formuluje, jsou v souladu s prezentovanými výsledky výzkumných 

šetření. Vyvrácení hypotézy o obousměrném vztahu mezi skupinovou kohezí a sportovním výkonem 

je v souladu s některými zjištěními dřívější výzkumů zaměřený na vliv skupinové koheze na sportovní 

výkon. Jak bylo výše uvedeno, zjištěné korelační vztahy bohužel nedosahují příliš vysokých hodnot, 

což prezentované závěry částečně oslabuje. A to i přesto, že autor popisuje výše uvedené hodnoty 

jako akceptovatelné na základě některých prezentovaných teorií. 

Práce se ve svém celku jeví jako kvalitní, a to jak z hlediska zpracování teorie, realizace sběru dat, 

analýzy dat, zpracování a prezentace výsledků, tak i diskuze a závěrů práce, vč. doporučení pro další 

výzkumné směřování. Zřejmě největším nedostatkem předložené práce je zvolený výzkumný soubor. 

Samotná velikost souboru (391 respondentů) se sice jeví jako dostatečná, nicméně jeho složení není 

ideální. Například počet žen, resp. dívek (53), není dostatečný pro komparaci pomocí vybrané 

výzkumné kvantitativní metodologie – strukturálního modelování. Výběr sportů pro tvorbu souboru 

(fotbal a házená) se jeví jako vhodný, neboť se v obou případech jedná o kolektivní sporty hrané ve 

větším počtu hráčů (11 a 7), vyžadující vysokou míru kooperace, v nichž je obecně týmový výkon 

stavěn nad výkon jednotlivce. V obou případech se tedy jedná o sporty, u nichž lze „kauzální“ vztah 

mezi skupinovou kohezí a sportovním výkonem předpokládat. Avšak i přes podobnost vybraných 

sportů mezi nimi existují i četné rozdíly dané odlišnou povahou samotné hry, jiným historickým 

vývojem, rozdílnou aktuální pozicí v žebříčku popularity (jak celosvětově, tak v České republice) 

i výrazně odlišnou marketingovou hodnotou obou sportů. Tyto uvedené rozdíly mohou představovat 

potenciální prostor pro odlišné vnímání významu týmové koheze a jejího vlivu na sportovní výkon 

u hráčů obou vybraných sportů. Zejména na zkoumané elitní úrovni v mládežnických kategoriích. 

Toto vzájemné srovnání sportů mezi sebou mi v práci chybí a do budoucna by si zasloužilo 

výzkumnou pozornost. 

 

 

 



Otázky: 

1. Čím si vysvětlujete 40% „úmrtnost“ respondentů během jednotlivých fází dotazníkového 

šetření? 

2. Lze se na základě doposud realizovaných výzkumů domnívat, že se liší vztah koheze 

a sportovního výkonu u hráčů fotbalu a házené?  

 

Závěr: 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 6. 8. 2014                                                                    PhDr. Pavel Landa, PhD. 


