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Oponentský posudok na dizertačnú prácu 

 

Mgr. Pavla Šišku  

 

„Tímová kohézia a tímový úspech v elitných mládežníckych športových družstvách“ 

 

1. Predkladaná dizertačná práca prináša poznatky z málo riešenej problematiky v športových 

hrách, aj keď v psychológii športu je skupinovej kohézii venovaná značná pozornosť. 

Hlavným cieľom práce (podľa autora) bolo preskúmať vzťah medzi skupinovou kohéziou 

a športovým úspechom v elitných mládežníckych družstvách z prostredia Českej 

a Slovenskej republiky. Práca je tak nadväzujúcim krokom na predchádzajúce výskumy 

v seniorských, amatérskych, školských a rekreačných športových družstvách, ale pilotnou 

štúdiou v prostredí elitného mládežníckeho športu.  

Môj vlastný postoj k dizertačnej práci formuje športová pragmatika mojej práce s mládežou 

vo futbale. Rešpektujem psychologicky modelovaný projekt danej témy, v ktorom autor 

preukazuje heuristicky prehľad o existencii kohézii v interakcii so športovým prostredím 

mládeže. Vysoko pozitívny dojem z kvality spracovania práce, celkovej štruktúry a 

aktuálnosti riešenej problematiky znižuje veľké množstvo formálnych gramatických chýb 

v texte práce.  

 

2. Autor v prehľade  bibliografických citácií uvádza viac než 150 literárnych prameňov takmer 

výlučne v anglickom jazyku. K problému kohézie v športe z hľadiska výskumných prác je ich 

však pomerne málo. Nie všetky príklady v úvodnej časti synchronizujú s oblasťou futbalu 

a hádzanej, v ktorých neskôr autor hľadá vlastné výskumné prostredie. V prostredí                        

čs. psychológie športu sa k problematike kohézie uvádzajú aj práce autorov, o ktorých sa 

dizertant nezmieňuje – Hošek, Macák (Macák – „Psychológia športovej úspešnosti“).  

Je pravdepodobné, že smerovanie kohézie v športe hľadá autor dizertačnej práce v prostredí 

vlastného štúdia (stáže) v Kanade, keď ilustračne naznačuje jej rôznorodosť a odlišnosť.  

 

3. V teoreticko-výskumnej časti práce sa autor opiera o enormné množstvo citácií autorov, 

ale niekedy aj bez hľadania špecifiky športovej kohézie. Tá však dnes už nemá len rozmery 

ako šport a úspech alebo kolektívne a individuálne. Špecifiku kohéznych vzťahov dnes 

podmieňujú ekonomické, finančné a sociálne parametre športu. Vzťahy sa v individuálnych 

športoch (cyklistika) kolektivizujú a v kolektívnych (futbal) individualizujú. Športová vrcholová 

pragmatika prináša príkladov dostatočné množstvo.  

Autor si vytýčil cieľ v oblasti elitného mládežníckeho športu, ktorý v rámci psychológie športu 

doteraz nebol skúmaný (s. 86) a ktorý prostredníctvom nadnárodne zameranej vedeckej 

štúdie splnil. V rámci výskumného súboru bolo začlenených aj 391 športovcov z ČR a SR 

vekovej kategórie 13-19 r. v elitných športových akadémiách (SR – 14 Fu + 8 Há). Minimálne 

v rámci futbalu v SR by sa dalo o ich „elite“ diskutovať.  

Celkové výsledky analýzy hypotézu H1 nepotvrdili a smerovanie kauzálneho vzťahu medzi 

kohéziou a úspechom (výkonom) sa u mládežníckych družstiev odohrávalo len jedným 

smerom (nie recipročne v kruhu).  

Hypotéza H2 sa čiastočne potvrdila a signifikantne pozitívny vzťah sa prejavoval až 

vyvrcholením (záverom) súťažného ročníka.  



4. K riešeniu jednej z najdiskutovanejších otázok v psychológii športu (s. 32) – vzťah medzi 

skupinovou kohéziou a športovým výkonom – autor prispieva kvantitatívnym prístupom vo 

výskumnej štúdií (dotazníková metóda – športovci) a kvalitatívnym prístupom (rozhovor – 

tréneri).  

Modifikáciou „Dotazníka športového prostredia pre mládež (YSEQ)“ pre skúmanie 

dvojdimenzionálneho modelu skupinovej kohézie dizertant vytvoril možnosť komparácie 

poznatkov v medzinárodnom rozsahu. Autor v celej výskumnej časti práce preukázateľne 

dokazuje adekváne metodologické vzdelanie.   

 

5. Rešpektujem smerovanie a modelovanie výskumnej časti práce od filozofickej, 

metodologickej až ku štatistickej oblasti. Obdivujem snahu, odvahu a aj určité riziko autora 

zamerať sa na problematiku skúmania vzťahu medzi kohéziou a úspechom v „elitných“ 

mládežníckych športových družstvách (Fu + Há). 

(A) V mládežníckych kategóriách (do 15 r.) by orientácia na výsledok mala byť druhoradá. 

Odporúčam autorovi ďalšiu orientáciu na vekovú kategóriu mládeže 16-19 rokov.  

(B) Výsledok nie vždy odráža dianie na hracej ploche (kohézia + kvalitný herný výkon nie 

vždy = úspešný výsledok).  

Ako som už uviedol, výskumná práca má pilotný charakter na úrovni mládežníckych kategórií 

a získané poznatky budú cennou bázou pre ďalšie výskumné bádanie. Má charakter 

nadnárodnej výskumnej štúdie so značným počtom literárnych prameňov a citácií ale aj 

veľkým množstvom gramatických (formálnych) chýb.  

Autor snáď mohol viac priestoru venovať problému formálnych a neformálnych skupín 

v športovom prostredí.  

 

6. Otázky pre dizertanta:  
 

1. Je možné vyjadriť približný % podiel významu skupinovej kohézii, ako jedného    

    z determinantov HVD, na celkovej úspešnosti hry družstva? 
 

    2. Vie autor uviesť aj ďalšie faktory (determinanty), ktoré môžu vplývať na celkovú úroveň  

        skupinovej kohézie družstva? 

 

7. Autor v dizertačnej práci presvedčil, že ovláda výskumnú technológiu. Nemal by však (aj 

do budúca) zanedbať synchronizáciu vedy a praxe. V práci sa tak mohli objaviť možnosti 

prenosu výskumu do športového prostredia. Mohlo by to naznačiť cestu k špecifikácii 

kohéznych vzťahov takým problémom mládežníckeho športu ako modelovanie ich tréningu 

(zámery autora na s. 90), súťaženie (rozdielne druhy športov, rozdielne úrovne súťaží, 

rozdielne pohlavie...), úspešnosť a športovú sebarealizáciu v prostredí športu i spoločnosti. 

Každá dizertačná práca z oblasti športovej humanistiky by mala mať takéto smerovanie do 

filozofického spektra. Autorovi do budúcnosti prajem hodnotovo bohatšiu štruktúru prenosu 

poznatkov do športovej pragmatiky.  

 

8. Dizertant dokázal výskumne a metodologicky zvládnuť spracovanie výsledkov. 

Predkladaná dizertačná práca tak spĺňa požiadavky kladené na dizertačné práce a autorovi 

odporúčam udeliť akademický titul. 

 

V Bratislave 15.8.2014  

 

 

       prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 


