
ABSTRAKT 

 

Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce bolo preskúmať vzťah medzi skupinovou 

kohéziou a športovým úspechom v elitných mládežníckych športových družstvách. Splnenie 

hlavného cieľa si vyžiadalo ďalší významný cieľ, adaptáciu anglického dotazníka vyvinutého 

na meranie skupinovej kohézie v mládežníckych športových družstvách do 

sociálnokultúrneho prostredia Českej a Slovenskej republiky a pilotnú štandardizáciu pre 

výskumné použitie (Dotazník športového prostredia pre mládež, angl. Youth Sport 

Environment Questionnaire; YSEQ; Eys, Loughead, Bray, & Carron, 2009b). 

Dosiahnutie sekundárneho cieľa si vyžiadalo tri fázy výskumu. Vo fáze číslo jedna bol 

Dotazník športového prostredia pre mládež (YSEQ) preložený do českého a slovenského 

jazyka metódou spätného paralelného prekladu originálnej verzie. Vo fáze číslo dva boli 

preložené dotazníky posudzované odbornými vyšetrovateľmi (N = 2) a športovcami (N = 52), 

ktorých úlohou bolo zhodnotenie zrozumiteľnosti inštrukcií a položiek. V poslednej fáze bola 

použitá konfirmatorná faktorová analýzy na hodnotenie odpovedí z českej a slovenskej verzie 

Dotazníka športového prostredia pre mládež získaných s nezávislým súborom (N = 352) 

tvoreným elitnými mládežníckymi športovcami. Celý tento proces rezultoval k vyvinutiu 

českej a slovenskej verzie Dotazníka športového prostredia pre mládež umožňujúcich 

diagnostikovať skupinovú kohéziu v mládežníckych športových družstvách v našich 

podmienkach. 

Aby sme dôkladne preskúmali hlavný cieľ práce rozhodli sme sa pre oba kvantitatívny 

i kvalitatívny výskum. V kvantitatívnom výskume sme prostredníctvom štatistickej techniky 

štrukturálneho modelovania preskúmali smerovanie potenciálneho „kauzálneho“ vzťahu 

medzi kohéziou a úspechom cez longitudinálny „cross-lagged“ panelový model. Výskumná 

vzorka pozostávala z elitných mládežníckych futbalových a hádzanárskych hráčov/čiek (N = 

337). Skupinovú kohéziu a športový úspech sme merali uprostred a na konci jednej súťažnej 

sezóny, časový interval medzi meraniami bol približne 4 až 5 mesiacov. Výsledky indikovali, 

že tímový úspech uprostred sezóny signifikantne predikoval úroveň skupinovej kohézie na 

konci sezóny, avšak vnímanie skupinovej kohézie v strede sezóny signifikantne 

nepredikovalo tímový úspech na jej konci. S prihliadnutím na niektoré limitácie týkajúce sa 

výskumného designu a súboru sa zdá, že vzťah výkon-ku-kohézii je silnejší ako kohézia-k-

výkonu v elitných mládežníckych družstvách. Teoretické a aplikovateľné dôsledky sú 

diskutované. 



V kvalitatívnom výskume sme prostredníctvom rozhovorov s trénermi preskúmali ako 

vnímajú problematiku kohézie a výkonu v elitných mládežníckych družstvách. Navyše sme sa 

snažili naviazať na zistenia z kvantitatívneho výskumu. Konkrétne, snažili sme sa porozumieť 

prečo tímový úspech signifikantne predikoval vnímanie skupinovej kohézie a prečo vnímanie 

skupinovej kohézie signifikantne nepredikovalo tímový úspech v elitných futbalových a 

hádzanárskych družstvách. Výskumnú vzorku tvorilo 17 mužov a 2 ženy, ktorí reprezentujú 

elitných mládežníckych trénerov z dvoch typov športov: futbal a hádzaná. Realizáciou tohto 

kvalitatívneho šetrenia sme objavili nové tendencia týkajúce sa vzťahu medzi kohéziou a 

výkonom. Analýza pološtrukturovaných rozhovorov s trénermi identifikovala nasledujúce 

témy (a) skupinová kohézie v športe (b) skupinová kohézia a športový výkon v elitných 

mládežníckych družstvách (c) determinanty ovplyvňujúce úroveň skupinovej kohézie. 

Teoretické a praktické implikácie viažuce za k vzťahu medzi kohéziou a výkonom sú 

diskutované v práci. 
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