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ÚVOD
Soudržnost skupiny byla pro lidi důležitá již od nepaměti, což může ilustrovat
dobře známý Ezopův výrok „v jednotě stojíme, v rozdělení padáme“ z roku 550
před naším letopočtem. I v dnešní době se často setkáváme se snahou o vytvoření
či zvýšení „týmového ducha“, a to takřka v jakékoli oblasti lidské činnosti – ať už se
jedná o zaměstnance firem, vojenské jednotky, či sportovní týmy.
Ve sportovní historii i současnosti se objevuje řada okamžiků, kdy talentované
týmy nedokázaly využít potenciálu svých jednotlivých členů a podaly
podprůměrný výkon a kdy naopak jiné týmy s méně nadanými hráči a menším
potenciálem dokázaly uspět. Často je tato skutečnost spojována s týmovou kohezí.
Týmová koheze je považována za nejdůležitější charakteristiku sportovní
skupiny. Členové týmu musejí na sebe vzájemně reagovat, pracovat na společných
cílech, přizpůsobovat se nárokům okolí a nacházet rovnováhu mezi vlastními
potřebami a potřebami ostatních členů týmu (Carron, Eys, & Burke, 2007).
K vytváření skupin a týmů dochází při většině sportovních aktivit, a to dokonce
i u individuálních sportů. Proto je porozumění problematice týmové koheze
podstatné takřka v jakékoli oblasti sportu.
V oboru sportovní psychologie patří k mezinárodně uznávaným a nejčastěji
využívaným metodám sledování skupinové koheze dotazník Group Environment
Questionnaire (GEQ; Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985), který byl původně
validizovaný na populaci amerických sportovců. Během téměř 30 let byl tento
dotazník použit v celé řadě studií, což umožnilo hlubší zkoumání nejen samotného
konstruktu týmové koheze, ale i dalších souvisejících proměnných. Dosud však
nebyl přeložen do češtiny a nebyl zde k dispozici ani jiný relevantní nástroj pro
kvantitativní výzkum v oblasti soudržnosti týmů.
Při sledování psychologických konstruktů je nutné brát v úvahu celou řadu
mezikulturních i vnitrokulturních rozdílů (Andersen, 1993). Carron, Brawley
a Widmeyer (2002) upozorňují na to, že vědci musejí brát v potaz relevanci GEQ
a jeho položek k populaci, kterou chtějí sledovat, a pokud chtějí odborníci
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uskutečnit výzkum pomocí tohoto testu v jiném kontextu či kultuře, je zapotřebí
uvažovat o případné modifikaci dotazníku tak, aby byl vhodný pro jejich účely.
Z této potřeby vzešel hlavní cíl předkládané práce, a sice mezikulturní převod
a validizace dotazníku GEQ. Nejdříve jsme provedli výběr vhodné překladové
metody a samotný převod dotazníku. Dále jsme posuzovali přítomnost možných
normativních odlišností porovnáním popisných statistik původní a přeložené
verze dotazníku a zhodnotili jsme citlivost převedeného dotazníku k přítomnosti
rozdílů v týmové kohezi mezi pohlavími. Byla ověřena faktorová struktura
přeložené verze a porovnána se strukturou původního dotazníku. Provedli jsme
odhad prediktivní validity a reliability české verze dotazníku, včetně zjištění vlivu
pozitivní/negativní formulace položek na vnitřní reliabilitu jeho subškál.
V neposlední řadě jsme se věnovali ověření jeho obsahové validity, stanovení
obsahu konceptu týmové koheze v naší kultuře a jeho porovnání s obsahem
dotazníku GEQ.
Věříme, že převedení tohoto mezinárodně uznávaného dotazníku do našeho
prostředí umožní široké využití jak v oblasti výzkumu v oboru sportovní
psychologie, tak i v její samotné praxi.
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1 PŘEHLED POZNATKŮ
1.1

S KUPINA

1.1.1 Základní vymezení pojmu
Pojem „skupina“ se ve vědecké literatuře v průběhu času vyvíjel a jednotliví
autoři jej spojovali s řadou faktorů, které se na vzniku skupiny podílejí a které ji
definují. V publikacích zabývajících se skupinovou dynamikou se termín „skupina“
využívá k označení celé řady sociálních seskupení (Robinson, 1996).
V sociální psychologii je skupina definována jako kolektiv dvou a více osob, jež
na sebe vzájemně reagují a snaží se o vzájemné ovlivňování (Aronson, Wilson,
& Akert, 2002; Shaw, 1981).
Podle Johnsona a Johnsona (1997) je pro skupinu charakteristická přítomnost
následujících dimenzí: orientace na cíl, vzájemná závislost, vzájemné působení
jednotlivých osob, pocit začlenění, strukturované vztahy, vzájemný vliv a motivace
jedince.
Pro účely této práce je pro definování skupiny využita formulace Carrona
a Hausenblase (1998, p. 13–14), kteří ji popisují jako „dvě a více osob, jež se podílejí
na skupinové identitě, mají společné cíle a úkoly, sdílejí společný osud, projevují
strukturované vzory interakce a modely komunikace, totožně vnímají strukturu
skupiny, jsou na sobě vzájemně osobnostně a instrumentálně závislé, vnímají
vzájemnou atraktivitu a považují se za skupinu“.
To, co odlišuje skupinu od pouhého seskupení jednotlivců a na čem se většina
autorů shoduje, je právě vzájemná interakce jednotlivých členů skupiny za účelem
společného cíle (Moran, 2004; Weinberg & Gould, 2011).
Pro potřeby této práce nejsou relevantní minimální skupiny ani seskupení,
které McGrath (1984) nazývá „uměle vytvořenými celky“, kam patří například
skupiny vytvořené za účelem statistického sledování, vykazující určité společné
vlastnosti (pohlaví, věk aj.).
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U skupiny, podobně jako u živého organismu, dochází od jejího vzniku
a v průběhu jejího vývoje k řadě změn. Ty se týkají nejen celé skupiny, ale
i individuálních členů. Jednotlivé etapy vývoje skupiny mají své charakteristické
znaky a jsou společné pro většinu sociálních skupin (Výrost & Slaměník, 2008).

1.1.2 Vývoj skupiny
Vývoj skupiny je popisován řadou teorií a modelů, z nichž je nejčastěji
využívána koncepce Bruce Tuckmana (1965). Ten rozdělil vývojové trendy na dvě
základní oblasti ve sférách existence skupiny a činností jejích členů. Jedná se
o sociálně-emocionální sféru (vzájemné vztahy a chování členů skupiny vůči sobě)
a úlohově orientovanou činnost (vzájemné působení při řešení společných úkolů).
Vývojové fáze z interpersonálního hlediska i z pohledu úlohově orientované
činnosti probíhají souběžně a ve vzájemné závislosti. Tyto dvě stránky
probíhajících změn dohromady tvoří čtyři úseky, v nichž se skupina vyvíjí, a jsou
potřebné pro její efektivní fungování (Výrost & Slaměník, 2008). Jednotlivé fáze
mohou trvat různě dlouhou dobu, ale vždy mají neměnné pořadí: formování
(forming); bouření (storming); normování (norming) a optimální výkon
(performing). Později bylo do modelu přidáno ještě páté stádium, které se týká
ukončení činnosti skupiny (adjourning) (Tuckman & Jensen, 1977).
Ve stádiu formování se členové skupiny seznamují, vzájemně se porovnávají,
odhadují své silné a slabé stránky a testují, jaké chování je pro skupinu vhodné.
Zjišťují, zda do skupiny patří, a pokud ano, jakou zde hrají roli a jaké jsou jejich
úkoly. Toto stádium je typické intenzivní orientací na cíle a členové se snaží najít
základní pravidla, která povedou k naplnění skupinového cíle.
Pro stádium bouření je charakteristický konflikt, nedostatek souladu
a jednoty. Dochází k silným emocionálním reakcím, vnitroskupinovým sporům,
včetně vzdoru proti lídrovi a nesouhlasu se strukturou skupiny. Vzájemná rivalita
pomáhá k ujasnění si pozic ve skupině a statusů jednotlivých členů.
Ve fázi normování je hlavním tématem soudržnost a harmonie, která
nahrazuje odpor a nesouhlas z předcházejícího stádia. Formují se skupinové
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normy a hodnoty a vytváří se skupinová koheze. Místo zaměření na pohodu
jednotlivce pracují členové skupiny dohromady pro dosažení společných cílů.
Je možné sdílet a vzájemně si vyměňovat podstatné informace a názory a stabilizují
se role jednotlivých členů týmu.
Ve chvíli, kdy je skupina schopná řešit problémy a jsou určeny fungující role
jednotlivých členů, hovoříme o fázi optimálního výkonu. V tomto stádiu využívá
své dříve získané soudržnosti na plnění aktuálních úkolů a testování nových plánů
(Moran, 2004; Tuckman, 1965; Výrost & Slaměník, 2008).
Tuckmanova teorie patří mezi sociálně psychologické modely, které jsou
zaměřeny na probíhající skupinové procesy. Model George O. Charriera se řadí
mezi psychologické modely a je orientován na percepci a motivy členů skupiny.
Tento model je v literatuře uváděn jako Cogův žebřík (Cog’s Ladder) a zahrnuje pět
stádií (Carrier, 1967 as cited in Mink, Mink, & Owen, 1987):
1) stádium slušnosti (politeness) – charakterizované seznamováním se,
sdílením hodnot a důvěrou;
2) stádium nastavování cílů (goal setting) – stanovují se cíle, úkoly a základní
otázkou je „proč jsme zde?“;
3) stádium dělení moci (bid for power) – získávání autority, vlivu a kompetencí;
4) stádium spolupráce (cooperation) – skupina pracuje konstruktivně,
nezaujatě a toleruje odlišné názory;
5) stádium soudržnosti (esprit de corps) – ve skupině panuje jednota,
soudržnost a dobrá nálada.
Další, podobný pohled na vývoj skupin nabízí Whitaker (1999), který jej
rozděluje na tři fáze: a) zařazení (inclusion), kdy je pro členy týmu zásadní téma,
jak se stát jeho členem; b) prosazení (assertion), kdy členové týmu usilují o získání
a udržení pozic v týmové hierarchii; c) spolupráce (co-operation), kdy se členové
společně snaží dosáhnout stanoveného cíle.
Ačkoli zní tyto teoretické modely s hypotetickými fázemi vývoje týmu
přesvědčivě, nebyly dostatečně ověřeny empirickou evidencí (Moran, 2004).
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Někteří autoři se přiklánějí k takovým teoriím vývoje skupiny, jež ho
nerozdělují na jednotlivá stádia. Sem je možné zařadit Balesův „rovnovážný model
skupinového vývoje“ (Equilibrum model of group development), podle něhož
procházejí skupiny fázemi či cykly, které se mohou opakovat. Skupinový výkon
tedy není konečným výsledkem řady stádií, nýbrž spíše rezultátem křehké
rovnováhy tvořené dokončeným úkolem a sociálními a emocionálními vztahy
(Bales, 1965 as cited in McClain, 2005).
Poněkud odlišný pohled na vývoj skupiny pochází z výzkumu Wilfreda Biona
(1961), jehož teorie je založena na úrovni spolupráce skupiny a emočním obsahu.
Tyto dvě dimenze jsou vždy přítomné, avšak v různých kombinacích. Škála,
na které se popisuje úroveň práce skupiny, se pohybuje od „nízké“ po „vysokou“,
zatímco emoční obsah je posuzován na souřadnicích útok vs. útěk, párování
vs. rozdělování a závislost vs. nezávislost. Podle Bionovy „pracovní a emoční
teorie“ (work and emotional theory) je počáteční fáze vývoje skupiny
charakterizována nízkou úrovní spolupráce jejích členů, soustředěním vlivu
a pozornosti k autoritám a mezi nejčastěji vyjadřované aspekty patří závislost
a útěk. Ve střední fázi vývoje skupiny se mohou začít tvořit podskupiny (pozice
jednotlivých členů se určují později), častěji je pozorován útok a párování.
V poslední fázi vývoje se ve skupině zvyšuje párování členů, roste úroveň
spolupráce a do popředí se dostávají skupinové normy. V této fázi dokáže skupina
efektivně zvládnout napětí a konflikty a její sjednocení je podpořeno důvěrou,
otevřeností a schopností jedinců vyjádřit své pocity.
Bionova teorie poukazuje na důležitost práce s rolemi a vztahy ve skupině.
V neposlední řadě zdůrazňuje významnost role vůdce pro konstruktivní vývoj
skupiny (Dimock, 1987; McClain, 2005).

1.1.3 Skupinová dynamika
V předcházejícím textu jsou uvedeny teorie, jejichž společným jmenovatelem
je skutečnost, že se týmy vyvíjejí v čase. Nelze nezmínit také téma skupinové
dynamiky, na které je možno nahlížet z několika pohledů. Jedním z nich jsou
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vědecké studie sledující chování sportovců v týmu, zejména v bezprostředních
situacích (např. když trenéři mluví k hráčům v kabině). Další přístup nahlíží
na skupinovou dynamiku jako na velké množství faktorů, jež jsou považovány
za důležité v určování týmového výkonu (např. sebedůvěra, odvaha). V neposlední
řadě lze tento termín vyjádřit jako procesy, které způsobují změny, resp. vývoj
týmů (Carron & Hausenblas, 1998; Moran, 2004; Widmeyer, Brawley, & Carron,
2002).
Od prvního setkání jednotlivých členů se ve skupině vyvíjí její struktura. Ta se
odvíjí od jejich vzájemného působení – co od sebe i od ostatních očekávají, jak se
vzájemně vnímají. Aby se ze seskupení jedinců stal fungující tým, je nutné vyvinout
určité strukturální rysy. Mezi dva nejdůležitější patří skupinové role a normy
(Weinberg & Gould, 2011).

1.1.3.1

Skupinové role

Sociální role představují skupinou sdílená očekávání, jak se mají jednotliví
členové chovat vůči ostatním a jaké úkoly mají ve skupině i vně skupiny plnit.
Stanovení skupinových rolí a jejich formování patří mezi důležité součásti vývoje
skupiny. Role ovlivňují jak jednotlivé členy, tak vzájemné vnímání a chování celé
skupiny. Jednotlivé role členů tvoří skupinový systém rolí. V každé skupině lze
rozlišit formální a neformální role jednotlivých členů. Formální role jsou jasně
definovány, většinou přidělenou funkcí a hierarchií (např. trenér či kapitán
hokejového týmu). Neformální role jsou nepřímo vyjádřené a nemusejí odrážet
role formální (např. vůdce, řadový člen, černá ovce aj.). Členové je získávají více
méně spontánně. To, jak dobře skupina funguje jako celek, závisí na tom, jak jsou
tyto role jednotlivými členy pochopeny a přijaty (Macák & Hošek, 1989; Výrost
& Slaměník, 2008; Weinberg & Gould, 2011).
Skutečnost, že jednotliví členové skupiny rozumí svým rolím a jsou jim jasné,
je zásadní pro to, aby je mohli plnit a byli v nich efektivní (Beauchamp, Bray,
Fielding, & Eys, 2005), a rovněž má vliv na celkový výkon týmu (Weinberg & Gould,
2011). Nedávný výzkum naznačil, že pokud jednotlivec vnímá potřebu jasně
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a srozumitelně stanovené role jako vysokou, pak její případné nejednoznačné
vymezení snižuje míru jeho spokojenosti (Bray, Beauchamp, Eys, & Carron, 2005).
Přijetí rolí členy skupiny je důležité pro zlepšení skupinové struktury.
Podstatnou úlohu v této otázce hrají trenéři, kteří mohou podpořit přijetí rolí členy
týmu tím, že se pokusí minimalizovat rozdíly v prestiži konkrétních rolí,
a zdůrazněním, že úspěchu týmu je možné dosáhnout pouze za přispění každého
jednotlivce. Přijetí role je závislé na několika podmínkách: a) příležitosti využít
specifické dovednosti či kompetence; b) zpětné vazbě a uznání role; c) důležitosti
role a d) autonomii či možnosti pracovat nezávisle. Ve chvíli, kdy hráči nejsou
schopni danou roli dostatečně plnit, chybí jim motivace nebo přesvědčení
pro splnění společně stanoveného cíle, hovoříme o konfliktu rolí (Weinberg
& Gould, 2011).

1.1.3.2

Skupinové normy

Za skupinové normy jsou považována obecnější pravidla, která vymezují
žádoucí chování členů a reflektují obvykle se vyskytující formy chování ve skupině
(Carron & Hausenblas, 1998). Levi (2001) definuje skupinové normy jako přímo
i nepřímo vyjádřená pravidla, jež určují, co je vhodné a co ne. Normy mají podobný
charakter jako role – do jisté míry vymezují chování jednotlivých členů skupiny.
Role se týkají konkrétní pozice, normy mají rozsáhlejší působnost. Dodržování,
resp. nedodržování skupinových norem bývá spojováno s pozitivními reakcemi
(odměnami), potažmo negativními sankcemi (tresty). Tak jako u skupinových rolí
můžeme i zde rozlišit formální a neformální skupinové normy. Dále lze rovněž
rozeznat normy orientované dovnitř (upravující vnitřní život skupiny, chování
jednotlivých členů vůči sobě, dodržování skupinových hodnot a hierarchie)
a normy orientované navenek (nastavující projevy členů skupiny navenek, např.
na veřejnosti, nebo vůči některým jiným skupinám) (Macák & Hošek, 1989; Výrost
& Slaměník, 2008).
Skupinové normy mohou mít nepříznivý vliv na vývoj skupiny, pokud
se stanou příliš rigidní a strukturované – např. pokud je nepsaným pravidlem, že
se o výrocích vůdce skupiny nediskutuje, i když se mýlí (Výrost & Slaměník, 2008).
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Vývoj a dodržování skupinových norem patří mezi významné části
skupinového procesu. Existují čtyři důvody, proč jsou tyto normy dodržovány
(Feldman, 1984): a) pro snadnější dokončení úkolu; b) pro zachování skupiny;
c) pro pozitivní vliv na morálku skupiny a d) pro vytvoření shody na klíčových
hodnotách skupiny. Normy jsou zpravidla vytvářeny na počátku, v klíčových
okamžicích vzniku skupiny, a takto vytvořené se často již obtížně mění (Yalom,
1995). Skutečnost, zda skupina své normy akceptuje a přijme je za své, či se jimi
neřídí, má vliv na skupinovou dynamiku.

1.1.3.3

Další faktory ovlivňující prostředí ve skupině

Prostředí ve skupině může být kromě výše uvedených charakteristik dále
ovlivněno také sociální oporou, blízkostí, podobností, odlišností členů, pocitem
spravedlnosti a vnímanou nutností spolupráce na úkolu (Weinberg & Gould, 2011).
Sociální podporu lze podle Shumakera a Brownella (1984, p. 13) definovat
jako „výměnu zdrojů minimálně mezi dvěma jedinci, která je poskytovatelem
či příjemcem vnímána jako zamýšlené zlepšení well-being“.
Existují čtyři typy sociální podpory ve skupině: a) emocionální podpora;
b) informační podpora; c) úkolová podpora a d) sounáležitost (Forsyth, 2010).
Tato hlediska sociální podpory pomáhají skupině k vyšší sounáležitosti a jsou
nedílnou součástí efektivní skupiny.
Výzkumy ukazují, že sociální podpora příznivě ovlivňuje celou řadu způsobů
chování a postojů, mezi něž patří vyhoření, zvládání stresu nebo návrat po zranění
(Duncan, Duncan, & Strycker, 2005; Freeman, Rees, & Hardy, 2009; Gould, Tuffey,
Udry, & Loehr, 1996a, 1996b; Rees, 2007). Sociální podpora patří také mezi faktory
zvyšující pocit týmové soudržnosti a skupinové atmosféry (Weinberg & Gould,
2011).
Blízký kontakt podporuje interakci a navazování vzájemných vztahů.
Společné šatny, bydlení či aktivity mohou pomoci vytvářet pozitivní skupinovou
atmosféru tím, že hráči mají možnost být spolu a lépe se poznat (Weinberg
& Gould, 2011).
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Podobnost je pro dobré fungování skupiny podstatná. Pro vytvoření dobré
týmové atmosféry a pocitu sounáležitosti je důležité, aby členové týmu sdíleli
podobné povinnosti, touhy, postoje a cíle. Hledání společných prvků se často
odehrává v počátečních fázích vývoje skupiny (Yalom, 1995).
Jasné odlišení skupiny od ostatních napomáhá pocitu jednoty a také
ojedinělosti. Jedním z mnohých důvodů, proč se lidé zapojují do skupiny, je fakt,
že je to činí odlišnými a cítí se výjimečně. U sportovních týmů se tohoto
„odlišování“ docílí například nošením stejných souprav, společným mottem
či zvláštními výsadami.
Pro vytvoření dobré týmové atmosféry je podstatnou složkou důvěra, která je
založena na pocitu hráčů, že je s nimi zacházeno spravedlivě a že jejich úsilí
a přispění k týmovému úspěchu jsou hodnoceny objektivně. Podle Anshela (2003)
je spravedlnost sportovci interpretována na základě tří činitelů: a) míře shody
při posuzování dovedností hráče a jeho přínosu pro tým z pohledu trenéra a hráče;
b) způsobu sdělení trenéra svých stanovisek hráčům; c) hráči vnímané snaze
trenéra pomoci jim ke zlepšení a pocitu spokojenosti. Míra spravedlnosti, s níž
trenéři přistupují ke hráčům, se odráží na míře jejich oddanosti, motivaci
a spokojenosti. Vnímaná spravedlnost může tým sblížit, stejně tak jako její
nedostatek může stát za jeho rozpadem (Weinberg & Gould, 2011).
Vnímaná nutnost spolupráce na výsledku v podstatě znamená, že všichni
členové týmu mají z výsledku společné práce přínos, popřípadě ztrátu. Podle
Cunninghama a Waltmeyera (2007) je jedním z faktorů, které ovlivňují týmovou
atmosféru i společný výkon. Skutečnost, že členové týmu vnímají tuto vzájemnou
závislost, může také pomoci při zvládání konfliktů uvnitř týmu, zejména pokud
se jedná o společný úkol. Tento vliv se však může projevit pouze ve chvíli, kdy je
spor řešen konstruktivně a v týmu panují otevřenost, vzájemná důvěra a pocit
bezpečí (DeDreu & Weingart, 2003).
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1.1.4 Individuální výkon v týmových sportech
Jako jedni z prvních se problematikou vlivu špatné skupinové spolupráce
na individuální a týmový výkon zabývali v roce 1954 Comrey a Deskin. Autoři
zjistili, že u úkolů, v nichž je nutná přesná spolupráce dvou a více jedinců, je
schopnost vzájemně předvídat pohyby a načasování akcí přinejmenším tak
důležitá jako individuální schopnost těchto jedinců podat dobrý výkon. Skutečnost,
že individuální dovednosti jsou pouze průměrně dobrým prediktorem týmového
výkonu, byla potvrzena také výsledky laboratorního sledování dalších odborníků
(Weinberg & Gould, 2011). Výzkum, který se zaměřil na sledování tohoto vztahu
v reálných sportovních situacích, provedl v roce 1974 Jones. Po dobu jedné
závodní sezóny sledoval profesionální hráče tenisu, basketbalu, fotbalu a baseballu
a došel k závěru, že u všech sledovaných sportů existuje pozitivní vztah
mezi efektivitou týmu a úspěšností individuálních výkonů. Nejslabší byla tato
relace u basketbalu, kde jsou nároky na vzájemnou souhru jednotlivých hráčů
nejvyšší, naopak u baseballu, kde hráči nemusejí tak úzce spolupracovat, byl tento
vztah nejsilnější (Jones, 1974).
Steiner (1972) navrhnul model, který vyjadřuje vztah mezi schopnostmi
jednotlivců či potenciálem týmu a způsobem, jak členové týmu spolupracují. Tento
model je možné vyjádřit následující rovnicí:
Skutečná produktivita = potenciální produktivita – ztráty způsobené špatnou
skupinovou spoluprací

Potenciální produktivita je maximální možný výkon týmu, který se skládá
ze schopností, znalostí, fyzických a psychických dovedností jednotlivých hráčů
a nároků daného úkolu. Podle tohoto modelu jsou schopnosti jednotlivce
pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem týmu (tým, jenž je tvořen nejlepšími
jednotlivci by za normálních okolností měl být tím nejúspěšnějším). Pro nejlepší
týmový výkon je potřeba zajistit (popř. zvýšit) důležité schopnosti (tréninkem,
získáním nových hráčů) a snížit procesní ztráty (např. zvýšením soudržnosti týmu
a důrazem na přínos jednotlivce pro týmovou koncepci).
Při špatné skupinové spolupráci se mohou objevit motivační ztráty (hráči
nepodávají 100% výkon, spoléhají na týmové „hvězdy“ a poleví ve svém úsilí)
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a ztráty

v týmové

práci

(špatné

načasování

mezi

spoluhráči,

používání

neefektivních strategií). Snižování ztrát v týmové práci je důležité zejména
u sportů, které vyžadují celkovou interakci či spolupráci (fotbal, hokej, volejbal,
basketbal) – na rozdíl od sportů, kde jednotliví sportovci vykazují méně interakce
a koordinace (golf, atletika, plavání) (Weinberg & Gould, 2011).

1.1.4.1

Sociální zahálení

Jak bylo uvedeno výše, výkon týmu není tvořen pouhým součtem schopností
jeho členů, nýbrž je nutné počítat s určitou ztrátou způsobenou špatnou spoluprací
skupiny. Odpovědi na otázky, co je příčinou těchto ztrát a jak velký vliv to
na výsledný výkon týmu má, byly naznačeny již v nepublikované studii
Ringelmanna, který sledoval individuální a týmový výkon při tahání lana (as cited
in Ingham, Levinger, Graves, & Peckham, 1974). Ringelmann zjistil, že s rostoucím
počtem členů týmu podávali jednotlivci nižší procento výkonu z jejich
individuálního potenciálu (konkrétně ve dvoučlenném týmu byli jednotlivci
schopni vykonat 93 % svého maxima, v tříčlenném 85 % a v osmičlenném 49 %).
Pokud je činnost jednotlivce v rámci skupiny ovlivněna přítomností ostatních
tím způsobem, že podává horší výkony, než když plní úkol sám, nazýváme tento jev
sociálním zahálením. Hlavním důvodem bývá zejména nižší motivace jednotlivých
členů týmu při práci ve skupině v porovnání se samostatnou prací (Slepička,
2006).
Tento jev se v psychologické literatuře vysvětloval koordinačními ztrátami,
tj. že snížení výkonu bylo způsobeno koordinací činnosti více lidí. Uvedený znak
byl považován za přímý důsledek společné práce a typický pro společnou práci
většího množství lidí (Výrost & Slaměník, 2008). Vědci se snažili rozeznat, do jaké
míry je výkon skupiny ovlivněn koordinačními ztrátami a jak velkou roli zde hraje
ztráta motivační. Mezi tyto autory patří mimo jiné Steiner (1972), Ingham,
Levinger, Graves a Peckham (1974) a Latané, Williams a Harkins (1979).
Ingham et al. (1974) zopakovali původní Ringelmannův experiment
(s obdobnými výsledky) a dále svou studii rozšířili o sledování, zda k poklesu
výkonnosti dochází z důvodu zhoršené koordinace jednotlivých členů týmu,
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či jejich snížené motivace. Při svých pokusech znemožnili účastníkům přímou
kontrolu nad tím, zda pracují sami, nebo spolupracují s ostatními. Následně
porovnávali výkon jednotlivců, kteří pracovali sami s přesvědčením, že pracují
sami, dále výkon lidí, kteří pracovali ve skupině a byli přesvědčeni, že pracují
ve skupině, a také výkon těch, kteří byli přesvědčeni o práci ve skupině, ale
pracovali sami. Výsledky potvrdily pokles výkonu v souvislosti s počtem členů
reálné či fiktivní skupiny. Autoři dospěli k závěru, že rozdíl mezi maximálním
možným výkonem týmu a jeho skutečným výkonem je částečně tvořen ztrátou
motivace jeho členů, i když vliv zhoršené koordinace se na snížení bude také jistou
měrou podílet.
Latané, Williams a Harkins (1979) potvrdili projevy sociálního zahálení
i v jiných než motorických typech činností.
Pravděpodobnost výskytu sociálního zahálení může být vyšší za následujících
podmínek (Weinberg & Gould, 2011):
-

není možné nezávislé posouzení individuálního výkonu a porovnání
se skupinovými standardy;

-

daný úkol je vnímán jako málo smysluplný;

-

osobní angažovanost jedince na úkolu je nízká;

-

spoluhráči z týmu jsou považováni za velmi schopné;

-

jedinec vnímá svůj přínos pro celkový výkon týmu jako nepodstatný;

-

soupeř je vnímán jako slabší;

-

k týmovému výkonu přispívají i další osoby.

U sociálního zahálení a sociální facilitace (viz kapitola 1.1.4.3) lze rozeznat
několik společných proměnných, jimiž jsou identifikovatelnost zúčastněných,
přítomnost ostatních a možnost být hodnocen od účastníků, experimentátorů
či ve vztahu k obecným sociálním normám.
Sociální zahálení souvisí do jisté míry i s náročností úlohy. Při lehkých úkolech
může vést snížení motivace ke snížení výkonu, při složitějších úlohách může pocit
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anonymity zmírnit napětí vyvolané přítomností druhých (sociální inhibice), což se
může projevit také na zlepšení výkonu (Výrost & Slaměník, 2008).
Výskytu sociálního zahálení lze tedy předcházet, pokud:
-

lidé věří, že jejich výsledky mohou být hodnoceny;

-

jednotlivci jsou dostatečně zainteresováni na řešení úkolu;

-

úkol je pro jednotlivé členy skupiny zajímavý, přitažlivý, důležitý nebo
významný;

-

členům skupiny jsou známy relevantní normy pro hodnocení vlastního
i skupinového výkonu;

-

člen skupiny očekává, že jeho spolupracovníci nebudou dostatečně
výkonní; jeho zahálení tedy znamená riskovat selhání v úkolu;

-

lidé věří, že jejich vlastní úsilí je nutné pro dosažení úspěšných výsledků;

-

skupina je malá.

1.1.4.2

Sociální inhibice

Sociální inhibicí nazýváme skutečnost, kdy má přítomnost druhých nepříznivý
vliv na některé úkoly (zejména obtížné a ne dokonale naučené). Tyto úkoly jsou
za daných okolností řešeny s většími obtížemi a s menším efektem, obzvlášť
v případech, kdy má sledovaná osoba nižší sebedůvěru a sebevědomí (Výrost
& Slaměník, 2008).
Přítomnost ostatních osob může mít rovněž vliv na vymezení a interpretaci
situace, což se následně odráží v chování jednotlivce. Studie, které se zaměřily
na sledování zásahů přihlížejících v naléhavých případech, dospěly k závěru,
že v přítomnosti ostatních lidí se u jedince vyskytuje nižší tendence zasáhnout,
ať již z důvodu, že danou situaci nevyhodnotí jako naléhavou, nebo z důvodu
rozložení zodpovědnosti na více osob (Latané & Darley, 1970; Latané, Nida,
& Wilson, 1981).
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Výkon jednotlivce v rámci skupiny může být tedy přítomností ostatních snížen
a tento jedinec může podávat horší výkon než při samostatné práci. Lze se ovšem
setkat i s opačnou reakcí – sociální facilitací.

1.1.4.3

Sociální facilitace

Chování člověka, který je součástí určité skupiny, je ovlivněno přítomností
jejích členů, a to jak při činnostech individuálních (v přítomnosti ostatních), tak
při spolupráci s ostatními. V sociální psychologii je tento vliv označován jako
sociální facilitace (Výrost & Slaměník, 2008).
Slepička (2006) popisuje sociální facilitaci jako vliv přítomnosti jiných lidí
na chování

člověka.

Sociální

facilitace

v činnosti

skupiny

znamená,

že

na jednotlivce má vliv, pokud v přítomnosti ostatních členů vykonává nějakou
individuální činnost samostatně a nezávisle na nich.
Pojem sociální facilitace byl poprvé definován Allportem (1920) jako sociální
usnadnění činnosti. Autor rovněž poukázal na možný negativní vliv přítomnosti
druhých osob v podobě poklesu výkonu a tento jev nazval sociální inhibicí (viz
kapitola 1.1.4.2).
Na základě empirických údajů sledujících vliv koaktivních skupin a pasivního
publika na výkon jednotlivce tedy bylo zjištěno, že přítomnost jiných osob má
buď pozitivní, nebo negativní vliv. Dlouho se však nepodařilo vysvětlit, jak je
možné, že je vliv ostatních lidí na výkon v různých situacích diametrálně odlišný
(Výrost & Slaměník, 2008).
Teprve Zajonc (1965) rozšířil poznatky o vlivu přítomnosti druhých na výkon
jedince o zjištění, že k pozitivnímu, resp. negativnímu vlivu dochází v závislosti na
charakteru daného úkolu. Pokud jedinec provádí činnost jednoduchou, dobře
zvládnutou, přítomnost ostatních pozitivně ovlivňuje jeho výkon. U úkolů, které
jsou složitější a hůře zvládnuté, znamená přítomnost ostatních osob negativní vliv.
Markus (1978) a Schmitt, Gilovitch, Goore a Joseph (1986) se ve svých studiích
pokusili oddělit vliv samotné přítomnosti ostatních a možnost hodnocení, kterou
svou přítomností získali. Výsledky poukázaly na fakt, že přítomnost ostatních lidí
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je sama o sobě schopna vyvolat efekt sociální facilitace, aniž by zde bylo nutné
riziko, že sledovaná osoba bude ostatními jedinci hodnocena. Tyto výsledky
potvrzuje i novější studie Platanie a Morana (2001).
V roce 1981 představil Latané model sociálního vlivu, v němž je jeho intenzita
určena třemi faktory: sílou, počtem a blízkostí. Sílou rozumíme vztah účinkujícího
k obecenstvu, jak moc je pro daného jedince tato skupina lidí důležitá a významná.
Počet reprezentuje množství osob ve skupině (přihlížejících) – čím je počet členů
vyšší, tím má jejich přítomnost na jedince větší vliv. Tento vztah se však
nevyznačuje přímou úměrností. Po překročení určitého počtu představuje další
nárůst již menší vliv. Blízkost znamená fyzickou přítomnost a také kontakt. Pokud
danému výkonu přihlížejí osoby, s nimiž je jedinec v častém kontaktu, má na něho
tato přítomnost vyšší vliv.
Další teorií vysvětlující sociální facilitaci je teorie konfliktu pozornosti (Baron,
Moore, & Sanders, 1978), jež poukazuje na skutečnost, že přítomnost jiných lidí
při určité činnosti rozptyluje a odvádí od soustředění na úkol. Nastává konflikt
pozornosti, kterou je nutné věnovat v jeden okamžik více vzájemně se vylučujícím
vstupům (kognitivní přetížení).
Geen (1989) shrnuje teorie vysvětlující jev sociální facilitace do tří základních
skupin. Podle něj lze rozeznat teorie, jež za nejdůležitější proměnnou považují
aktivační úroveň, která se v přítomnosti ostatních osob zvyšuje. Druhá skupina
je tvořena teoriemi, jež jsou postaveny na existenci tendence jedince k určité
reakci, pokud je v přítomnosti druhých lidí. Třetí skupinu tvoří přístupy opírající
se o předpoklad, že přítomnost druhých osob má u daného jednotlivce vliv
na pozornost a proces zpracování informací.

1.2 S PORTOVNÍ

TÝM

Podle Weinberga a Goulda (2011) má sportovní tým čtyři základní
charakteristiky:
1) charakteristické role (bitkaři, kreativní hráči aj.);
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2) kolektivní vnímání identity (vědomí kolektivu vznikne, když se jednotliví
členové týmu a lidé mimo něj shodují na tom, že lze danou skupinu
od ostatních odlišit – „my“ versus „oni“);
3) strukturovaný styl komunikace v rámci skupiny (přezdívky, zkratky);
4) normy (sociální pravidla, která upravují chování členů skupiny za určitých
okolností).
Aby se ze skupiny stal tým, je potřeba určitého procesu. Stejně tak jako mají
sportovní tým a skupina podobné charakteristiky, je i proces jejich vývoje
podobný. Obecně je možné teorie týmového vývoje (vývoje týmu) rozdělit do tří
kategorií (Weinberg & Gould, 2011): a) lineární teorie (linear theory); b) cyklická
teorie, teorie životního cyklu (cyclical theory); c) teorie kyvadla (pendular theory).
Základem lineární teorie je názor, že sportovní tým postupně prochází
různými stádii, přičemž v každém z nich existují zásadní problémy, které je
potřeba vyřešit pro posun do dalšího stádia. Dříve uvedený Tuckmanův
čtyřstupňový proces vývoje skupiny (Tuckman, 1965) je využíván také pro popis
formování sportovních týmů (Weinberg & Gould, 2011).
Teorie životního cyklu skupiny jsou založeny na společném předpokladu,
že se kolektivy stejně jako jednotlivci vyvíjejí v podobných kolobězích životních
cyklů (obsahujících vznik, vývoj a zánik). Tento model se od lineárního odlišuje
důrazem na závěrečnou fázi před zánikem týmu. Podstatnou částí je zde
předpoklad, že se v průběhu vývoje sportovní tým psychologicky připravuje
na svůj zánik. Tento model je relevantní zejména pro cvičební skupiny a týmy
rekreačních sportovců, jež se typicky scházejí po dobu přibližně 10–15 týdnů
či jednu sezónu (Weinberg & Gould, 2011).
Na rozdíl od předchozích lineárních a cyklických modelů, které jsou založeny
na předpokladu, že je vývoj kolektivu statický a nereaguje na požadavky okolního
prostředí, klade kyvadlový model (Gersick, 1988) důraz na změny, jež se objevují
v meziosobních vztazích v průběhu růstu a vývoje sportovního týmu. Je založen
na hypotéze, že je tým ovlivněn neočekávanými informacemi, udržováním
a náhlými úpravami podmínek pro jeho výkon. V tomto modelu je možné popsat
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proces, který podmínky pro výkon vytváří a mění, a předpokládat načasování
a způsob vývoje sportovního týmu, jenž je ovlivněn okolním prostředím.
Syer and Connolly (1996) popisují vývoj týmů podle konceptu George I.
Browna (1988). Tento proces je složen ze tří fází: a) uvědomění; b) kontaktu
a komunikace; c) týmového ducha.
Uvědomění znamená být si vědomý a vážit si sebe sama, uvědomovat si
ostatní, vnímat a být vděčný za jejich odlišnosti. Trenéři a týmoví kolegové mohou
zvýšit míru citlivosti pro vnímání sebe sama tím, že vyjadřují své pocity k tomu, co
daný člen týmu udělal. Přijetí sebe sama a práce na vlastním výkonu zlepšují
výsledek celého kolektivu. Vnímání ostatních (bez posuzování) přispívá k růstu
celého týmu a je zásadní podmínkou pro to, aby se ze skupiny jednotlivců stal tým.
Na začátku vztahů se lidé často snaží nacházet podobnosti, každopádně tým
nemůže dosáhnout svého cíle, aniž by k tomu jednotliví členové přispívali svou
odlišností a jedinečností, jimiž se vzájemně učí také sami o sobě. To, aby členové
týmu dokázali ocenit jednotlivé odlišnosti svých kolegů, vyžaduje jistou míru
respektu, včetně respektování určitých hranic (Syer & Connolly, 1996).
Kontakt (ve smyslu vzájemného povědomí) patří mezi ústřední předpoklady
pro rozvoj týmu a je stavebním kamenem kvalitní týmové práce. Zahrnuje vnímání
hranic jednotlivých členů, bez čehož nemůže existovat. Syer a Connoly (1996)
uvádějí pět typů chování jednotlivců, které kontakt narušují:
1) projekce – ostatním přisuzujeme to, co se odehrává v nás samotných;
2) introjekce – mimovolné, nekritické vložení typických rysů či informací
od druhých lidí do vlastní mysli;
3) retroflexe – člověk dělá sobě to, co by rád dělal někomu jinému (např.
trestá sebe místo nesouhlasu s někým druhým);
4) konfluence – snaha o ztotožnění, splynutí s někým jiným (především hrozí
neschopnost říci cokoli kontroverzního);
5) deflexe – bezděčný odklon od přímého kontaktu, převedení pozornosti
na prázdná témata, zejména pokud se členové týmu snaží vyhnout
emocionálnímu kontaktu.
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Týmový duch je definován jako propojení spolupráce a pozitivního pocitu
sounáležitosti, který zažívají členové týmu. Cítí, že jsou součástí většího celku,
chápou, že mohou dělat okamžitá rozhodnutí. Synergie (spolupráce), tedy
prožívání „my“, je v týmu vnímána jako opora a síla (Syer & Connoly, 1996). Pocit
týmového ducha nelze zažít bez respektování a důvěry mezi jednotlivými členy
týmu.

1.2.1 Kvality sportovního týmu
Ve sportu se neodmyslitelně odrážejí výchovné, sociální a kulturní hodnoty
společnosti. Být součástí sportovního týmu znamená možnost zažít a naučit se mj.
dodržovat daná pravidla či tolerovat a akceptovat odlišnost ostatních členů týmu
(McClain, 2005).
To, čím se sportovní týmy odlišují, je úroveň, na které jednotliví členové
spolupracují. Tato spolupráce může být podle Weinberga a Goulda (2011) trojího
typu:
1) interaktivní – tým úzce spolupracuje a pro dosažení cíle je nutná
koordinace jeho členů (příkladem jsou volejbalová, fotbalová či hokejová
družstva);
2) koaktivní – členové týmu spolupracují málo nebo vůbec a pro dosažení
cíle není nutná jejich koordinace (příkladem může být lyžování, golf,
lukostřelba);
3) smíšená interaktivní a koaktivní – jednotliví hráči spolu musí do určité
míry spolupracovat, ale méně, než je tomu u interaktivních týmů (sem
patří například baseball či kriket).
Rozdílné kvality, které byly popsány u definování sportovních týmů, lze uvést
na příkladu házené, jež patří mezi interaktivní sporty. Ať už se jedná o házenou,
národní házenou, nebo plážovou házenou, tým tvoří vždy minimálně čtyři hráči.
Tým má své jméno, typické dresy a je vnímán jako jednotka, která je tvořena
souborem lidí a kterou je možno odlišit od jiných jednotek, což naplňuje existenci
společné identity. Tento tým má vždy minimálně jeden společný cíl – vyhrát.
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Strukturované vzory vzájemného působení (interakcí) zahrnují druh obrany
a útoku, které tým zvolí, a také je zde patrné rozlišení nováčků a zkušených hráčů.
Hráči používají společný jazyk (např. křížení, clonění, narážečka) a způsob, jakým
je v konkrétním týmu používán, je příkladem strukturovaného způsobu
komunikace.
Členové týmu se postupně učí rozumět rolím a normám, jež jim v týmu patří,
což vytváří strukturu skupiny. To, že jednotliví hráči znají své role, a to, co se
od nich očekává, je důležité pro dynamiku celého týmu.
Vzájemné vazby hráčů i jejich úkolů k podstatě sportu neodmyslitelně patří:
pravidla daného sportu určují velikost, základní strukturu a organizaci
sportovního týmu (Carron & Hausenblas, 1998). V případě házené není možné,
aby hrál jediný hráč, a pravidla také upravují pohyb členů týmu na hřišti.
Meziosobní vztahy se typicky rozvíjejí při hře s ostatními členy týmu a pomáhají
zvyšovat jeho soudržnost. U sportovních týmů je přítomen koncept „my“ versus
„oni“. Dokonce i když se hraje házená jen pro zábavu ve škole při hodině tělesné
výchovy, považují se členové jednotlivých družstev za tým.

1.3 T ÝMOVÁ

KOHEZE A OSTATNÍ PROMĚNNÉ

1.3.1 Koheze
Koheze je již po mnoho let považována za jednu z nejdůležitějších
proměnných u malých skupin (Lott & Lott, 1965).
Při snaze vymezit termín koheze nalezneme velké množství definic (viz
tabulka 1). Výraz koheze (popř. soudržnost) se totiž vyskytuje v řadě kontextů –
např. vojenské prostředí (Ahronson & Cameron, 2007; Siebold, 1999),
organizace/průmyslová sféra (Bernthal & Insko, 1993), sociologie (Šafr, Bayer,
& Sedláčková, 2008), pedagogika (Čapek, 2010; Forsyth, 2010), sociální
psychologie (Výrost & Slaměník, 2008), sportovní psychologie (Carron, 1982) aj.
Podstata tohoto slova se může v daných sférách více či méně lišit, což znesnadňuje
nejen její popsání, ale i vědecký výzkum v této oblasti (Bednar & Kaul, 1994).
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Jednu z nejznámějších a nejvíce citovaných formulací uvedli v roce 1950
sociální psychologové Festinger, Schacter a Back, podle nichž je koheze „celkový
souhrn sil, které působí na člena, aby zůstal ve skupině“ (p. 164). Mezi tyto „síly“
patří zejména atraktivita (sociální a afiliativní rysy skupiny) a vnímaná užitečnost
skupiny (přínos, který může člen získat tím, že je součástí skupiny). Toto rozdělení
je podobné konstruktům sociální a úkolové koheze, jež budou podrobněji popsány
v následujících částech práce.
Zatímco Festinger et al. (1950) definují kohezi jako síly, jež udržují skupinu
pohromadě, z pohledu sociologie ji lze popsat jako „odolnost skupiny vůči rušivým
silám“ (Gross & Martin, 1952, p. 553), tedy jako něco, co pomáhá skupině k tomu,
aby se nerozpadla.
Ve sportovní psychologii vychází definice koheze ze stejného základu, tj.
spojování jednotlivých částí týmu, ale dochází zde k jedné důležité modifikaci.
Koheze je sportovními psychology vnímána spíše jako multidimenzionální než
unidimenzionální konstrukt – viz např. definice týmové koheze formulovaná
Carronem, Brawleym a Widmeyerem (1998, p. 213) v kapitole 1.3.2.
Míra soudržnosti je spojována s úrovní rozvoje skupiny, a proto je jejímu
sledování v rámci sociální psychologie věnován takový zájem. Kromě úrovně
rozvoje z ní lze např. také odhadovat pevnost a stabilitu skupiny (Výrost
& Slaměník, 2008). Někteří autoři uvádějí souvislost kohezivity s výkonem,
efektivitou, homogenitou a stabilitou týmu, pocitem jistoty a spokojenosti
u jednotlivých členů, mírou toho, jak se na skupinových aktivitách účastní a jak
jsou se skupinou loajální a také jak si skupina dokáže své členy udržet a jak velký
vliv na ně má (Mullen & Copper, 1994; Carron & Brawley, 2000; Cox, 2006;
Weinberg & Gould, 2011).
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Tabulka 1 | Definice koheze v různých oblastech psychologie

Reference

Oblast

Definice

Festinger, Schacter,
& Back (1950)

Sociální psychologie

„Celkový souhrn sil, které působí na člena,
aby zůstal ve skupině.“ (p. 164)

Gross & Martin (1952)

Sociologie

„Odolnost
(p. 553)

Lott (1961)

Sociální psychologie

„Taková vlastnost skupiny, která vychází
z množství a síly společných pozitivních
postojů mezi členy skupiny." (p. 279)

Sociální psychologie

„Soudržnost ustálené skupiny je intenzita
touhy jejích členů zůstat jejími členy.
Soudržnost se zvyšuje, když jsou jednotlivci
svou skupinou více přitahováni a vzniká
silnější přání být součástí jejích činností.“
(pp. 4–5).

Carron (1982)

Sportovní psychologie

„Dynamický proces, který se odráží
v tendenci skupiny být a setrvat jednotná
ve snaze o dosažení společných cílů a úkolů.“
(p. 124)

Olson, Russell,
& Sprenkle (1983)

Psychologie rodiny

„Emocionální pouta, jež mají členové rodiny
mezi sebou.“ (p. 70)

Sears, Peplay, Freedman,
Sociální psychologie
& Taylor (1988)

„Míra, kterou jsou jednotliví členové jako
celek zapojeni (silně či slabě) do skupiny.“
(p. 360)

Zander (1982)

Yalom (1995)

Levi (2001)

skupiny

vůči rušivým

silám.“

Skupinová
psychoterapie

„Soudržnost je obecně definována jako
výsledek všech sil působících na všechny
členy, aby tito zůstali ve skupině, nebo
zjednodušeně, atraktivita skupiny pro její
členy.“ (p. 48)

Psychologie práce a
organizace

„Sociální interakce, které jsou nezbytné
pro týmovou práci, vyžadují skupinovou
kohezi a dobrou komunikaci. Koheze
vychází z emocionálních svazků, jež mají
členové týmu mezi sebou. Dobrá komunikace závisí na porozumění a důvěře.“ (p. 21)

Zdroj: McCLAIN (2005, p. 41–42), částečně doplněno
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1.3.2 Týmová koheze ve sportovních týmech
Týmová koheze, někdy také nazývaná týmová práce, soudržnost týmu, jednota
týmu či týmový duch, je považována za nejdůležitější charakteristiku sportovní
skupiny (Bollen & Hoyle, 1990; Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002; Carron, Eys,
& Burke, 2007).
Existuje množství způsobů, jak definovat týmovou soudržnost ve sportu,
ovšem za nejkomplexnější můžeme považovat následující vyjádření: Týmová
koheze je „dynamický proces, který se odráží v tendenci týmu být a setrvat jednotný
ve snaze o dosažení společného cíle a/nebo při uspokojování emocionálních potřeb
svých členů“ (Carron, Brawley, & Widmeyer, 1998, p. 213). Tato definice vytvořila
základy pro konceptualizaci konstruktu koheze a byla také zvolena jako výchozí
pro účely této práce.
Koheze sportovního týmu je multidimenzionální konstrukt, u něhož je možné
najít několik základních charakteristik (Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002;
Moran, 2004):
-

dimenze úkolové a sociální koheze – úkolovou kohezi lze popsat jako
touhu členů týmu pracovat na daném úkolu a sociální kohezí rozumíme
potřebu jednotlivých členů vytvářet a udržovat meziosobní vztahy;

-

dynamiku – během vývoje týmu dochází ke změnám vnímání koheze
(např. na základě různých vývojových stádií skupiny, v různých fázích
ročního tréninkového cyklu nebo prožitím řady úspěšných/neúspěšných
utkání);

-

instrumentalitu – jde o prostředky pro dosažení cíle společného snažení;

-

emocionální dimenzi – sociální vazby v týmu jsou pro jeho členy uspokojením základní potřeby někam patřit a zdrojem pozitivních emocí.
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1.3.3 Konceptuální model koheze
Přestože je koheze považována za skupinový koncept, můžeme ji posuzovat
skrze vnímání jednotlivých členů skupiny na základě následujících předpokladů
(Carron, Brawley, & Widmeyer, 1998):
-

skupina má jasně pozorovatelné vlastnosti, mezi něž patří například
organizační struktura rolí a vztahů;

-

členové vnímají sociální situaci ve skupině, do níž jsou socializovaní,
vyvíjejí si různé postoje ke skupině a názory na její fungování;

-

názory a postoje jednotlivých členů vůči skupině jsou výsledkem
individuálního zpracování informací o skupině;

-

vnímání skupiny jejími členy vychází z racionálního odhadu různých
aspektů soudržnosti skupiny;

-

sociální kognice, kterou jednotliví členové mají o své skupině, a její
soudržnost jsou měřitelné pomocí dotazníku.

Podle Carrona et al. (1998) si každý člen vytváří a udržuje vnímání skupiny,
které s ní souvisí jako s celkem a se způsobem, jakým skupina uspokojuje jeho
osobní potřeby a cíle. Intenzita tohoto vnímání je důvodem, proč skupiny drží
pohromadě.
Toto vnímání je možné rozdělit na:
-

skupinovou integraci – odráží individuální vnímání blízkosti, podobnosti,
soudržnosti, úroveň sjednocení skupiny a pevnosti vztahů ve skupině;

-

individuální atraktivitu skupiny – vyjadřuje individuální vnímání
osobních faktorů, jež motivují jednotlivce stát se součástí skupiny
a setrvat v ní, stejně tak jako jeho vlastní pocity ohledně skupiny.

Konstrukt týmové soudržnosti v sobě dále zahrnuje kombinaci dvou dimenzí
koheze:
1) úkolové – jde o úroveň, na níž jednotliví členové týmu spolupracují
pro dosažení společného cíle;
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2) sociální – jedná se o míru, jakou jsou jednotliví členové týmu motivováni
k vytváření a udržování sociálních vztahů a aktivit ve skupině.
Carron (1982) vytvořil konceptuální model týmové koheze pro potřeby
sportovního prostředí (viz obrázek 1). Základní rysy tohoto modelu tvoří čtyři
hlavní složky či faktory, které mají vliv na vývoj týmové koheze ve sportu: faktory
prostředí, osobní faktory, faktory vedení a týmové faktory (Cox, 2006; Weinberg
& Gould, 2011).

1.3.3.1

Faktory prostředí

Faktory prostředí jsou z výše uvedených činitelů týmové koheze nejobecnější
a týkají se normativních sil, které drží skupinu pohromadě. Mezi tyto faktory
je možné zařadit např. věk jednotlivých členů, požadavky na jejich způsobilost,
smlouvy upravující vztah s managementem týmu, sportovní stipendia, poplatky
spojené s trénováním, očekávání od rodinných příslušníků a příbuzných
(Weinberg & Gould, 2011). Mimo jiné má na kohezi vliv také úroveň soutěže, jíž se
tým účastní (Granito & Rainey, 1988), či velikost skupiny. Menší skupiny vykazují
vyšší soudržnost (Carron & Spink, 1995; Widmeyer, Brawley, & Carron, 1990).

1.3.3.2

Osobní faktory

Osobními faktory jsou míněny charakteristiky jednotlivých členů týmu. Carron
a Hausenblas (1998) je rozdělili do tří skupin: a) demografické vlastnosti (např.
pohlaví); b) kognice a motivy (např. atribuce zodpovědnosti, úzkost) a c) způsob
chování (např. sociální zahálení, adherence).
Mezi osobní faktory, jež mají zásadní vliv na úroveň sociální a úkolové koheze
u sportovních týmů, patří podle některých autorů (Carron & Dennis, 2001;
Widmeyer & Williams, 1991) osobní spokojenost a podobnost – shoda v postojích,
aspiracích, závazcích a očekáváních. Rozhodující pro soudržnost týmu je tedy to,
zda si jsou sportovci podobni v otázkách očekávaného výsledku, normách chování
pro soutěže a zápasy nebo v očekávání, které se týká chování jednotlivých členů.
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Případné rozdíly v národnostní příslušnosti a ekonomickém postavení nejsou
považovány za tak zásadní (Weinberg & Gould, 2011).

Obrázek 1 | Carronův konceptuální model koheze u sportovních týmů
Zdroj: WEINBERG & GOULD (2011, p. 182)
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1.3.3.3

Faktory vedení

Mezi faktory související s vedením skupiny náleží styl vedení, způsob chování
vedoucích pracovníků a také vztahy, jež se skupinou mají. Výzkumy potvrzují,
že role vedoucího má na týmovou kohezi podstatný vliv (Weinberg & Gould, 2011).
K dalším důležitým proměnným, které se na míře týmové soudržností podílejí,
patří jasná, jednoznačná a konzistentní komunikace ze strany trenérů a kapitánů,
týkající se skupinových cílů a úkolů a také týmových rolí (Brawley, Carron,
& Widmeyer, 1993), i vnímaný soulad mezi vůdcem a členy týmu z pohledu vztahu
trenér–sportovec (oddanost, blízkost, vzájemné doplňování se) (Jowett & Chaundy,
2004). Vnímaná nespravedlnost vůči některým členům týmu či naopak jejich
zvýhodňování ze strany trenérů týmovou kohezi snižují (Turman, 2003).

1.3.3.4

Týmové faktory

Týmovými faktory jsou myšleny charakteristiky týmového úkolu (např.
individuální vs. kolektivní sporty), normy produktivity týmu, jeho touha
po úspěchu, týmové role a pozice a stabilita týmu (Weinberg & Gould, 2011).
Na úroveň vnímané týmové koheze má také vliv skutečnost, jak dlouho jsou
členové spolu v týmu a jak silnou touhu uspět sdílejí (Carron, 1982), a dále týmová
efficacy (Carron & Brawley, 2008; Heuzé, Raimbault, & Fontayne, 2006). Rovněž je
sem možné zařadit sdílené zkušenosti (např. série úspěchů či neúspěchů), které
jsou důležité pro vývoj a udržení koheze tím, že sjednocují tým, aby byl schopný
čelit soupeřům (Brawley, 1990). Schopnost členů týmu spolu efektivně
komunikovat je dalším důležitým činitelem týmové soudržnosti (Eccles
& Tenenbaum, 2004).

1.3.4 Vztah týmové koheze k dalším proměnným
Sportovní psychologové předpokládají pozitivní vztah týmové koheze s řadou
požadovaných výsledků, mezi něž patří např. týmový úspěch, zlepšená komunikace
členů v týmu či zvýšené úsilí jednotlivých sportovců (Carron & Spink, 1993).
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Na otázku, zda tomu tak ve skutečnosti opravdu je, neexistuje jednoduchá
a jednoznačná odpověď.

1.3.4.1

Týmová koheze a výkon

Pravděpodobně nejvíce pozornosti bylo věnováno sledování vztahu týmové
koheze a výkonu, a to zejména ve smyslu, do jaké míry týmová koheze vede
ke zlepšení týmového nebo individuálního výkonu. Na výkon (efektivitu týmu) je
možné pohlížet ze dvou úrovní. V absolutním měřítku se jedná o vítězství či prohru
v soutěži, v relativním měřítku jde o horší či lepší výkon v porovnání s tím
předcházejícím.
Dalo by se předpokládat, že čím vyšší úroveň týmové koheze bude tým vnímat,
tím větších úspěchů bude dosahovat. Vztah mezi týmovou kohezí a výkonem týmu
je však komplexní. Existuje řada případů, v nichž sportovní tým dosáhl
významných úspěchů navzdory faktu, že mezi jednotlivými členy panoval nesoulad
nebo nepřátelství (např. Lenk, 1969). Na druhou stranu jsou známy příklady,
kdy kamarádské „kliky“ spíše týmovému úspěchu bránily (Klein & Christiansen,
1969).
Svou roli může hrát charakter daného sportu. Syer (1986) nabízí možné
vysvětlení, že u sportů, jako je např. veslování, není nutné, aby měli jednotliví
sportovci výborné meziosobní vztahy, protože každý z nich má svůj vlastní úkol,
na který se soustředí. Carron, Brawley a Widmeyer (1998) se přiklánějí k tomu,
že veslaři v dříve zmiňované Lenkově studii možná nedosahovali vysoké úrovně
v sociální kohezi, zato však měli dostatečnou míru koheze úkolové.
Dalším možným vysvětlením, proč vztah koheze a týmového výkonu není vždy
tak jednoznačný, je různorodost úkolů, jež má tým plnit. Jedná se především
o strukturu úkolu a jeho nároky z hlediska vzájemného působení mezi členy týmu
– tedy od interaktivních sportů, v nichž mezi jednotlivými členy týmu musí
existovat spolupráce a koordinace činností, až po koaktivní sporty, kdy jsou
(pokud vůbec) spolupráce a koordinace jednotlivých členů pro úspěch celého týmu
méně podstatné (Landers & Lueschen, 1974). Novější studie prokázala, že vyšší
úroveň týmové koheze se projeví na lepším výkonu jak u koaktivních, tak
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interaktivních sportů, i když samozřejmě u interaktivních sportů je absolutní
úroveň soudržnosti týmu typicky vyšší (Carron, Coleman, Wheeler, & Stevens,
2002). Aronson, Wilson a Akert (2002) došli k závěru, že vnímaná týmová koheze
podporuje výkon týmu pouze v případě, že je úspěch podmíněn úzkou spoluprací
jeho členů.
Výzkum zaměřený na sledování vztahu týmové koheze k výkonu je možné
rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří experimentální studie,
při nichž je hodnocen vliv intervencí (ovlivňujících míru týmové koheze) na výkon
skupiny. Tento přístup nebyl využíván tak často, možná proto, že ve sportovním
prostředí není běžné pracovat s experimentálními a pro účely výzkumu
vytvořenými skupinami. Druhý přístup představuje korelační typ výzkumu, který
si mezi odborníky našel větší popularitu než přístup experimentální. V tomto
případě je týmová koheze zjišťována u jednotlivých členů skutečných sportovních
týmů a vztažena k výkonu či úspěchu týmu (Moran, 2004). Studie tohoto typu
opakovaně ukazují, že mezi týmovou kohezí a výkonem existuje signifikantní vztah
(Carron, Bray, & Eys, 2002; Carron, Coleman, Wheeler, & Stevens, 2002; Grieve,
Whelan, & Meyers, 2000; Lowther & Lane, 2002; Mullen & Cooper, 1994).
Mezi tyto studie patří zejména metaanalýza Carrona et al. (2002), jež sleduje
sílu vztahu týmové koheze a sportovního výkonu v různých podmínkách
a prostředích v letech 1967–2000 a porovnává výsledky měření pomocí dotazníku
Group Environment Questionnaire (GEQ) i ostatních nástrojů. V případech, kdy byl
použit dotazník GEQ, ukazují výsledky silnější vztah koheze–výkon při komparaci
těchto proměnných: a) muži vs. ženy; b) úkolová vs. sociální koheze; c) subjektivní
vs. objektivní měřítka výkonu. Dále se předpokládá významnější vztah při srovnání
sportů interaktivních (např. volejbal, basketbal a fotbal, kdy musejí hráči
spolupracovat) a koaktivních (např. bowling, lukostřelba a střelba, jež nevyžadují
spolupráci jednotlivých členů týmu pro dosažení úspěchu), což však z této
metaanalýzy nelze stoprocentně vyvodit.
Průměrná velikost účinku (effect size) je ve skutečnosti významnější u sportů
koaktivních v komparaci s interaktivními, což může být ovšem způsobeno nižším
počtem studií, které se zabývaly koaktivními sporty.
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Velké množství studií zaměřených na sledování vztahu koheze a výkonu by
nemělo zastínit také další oblasti, skrze něž týmová koheze ovlivňuje týmovou
dynamiku (Kremer & Scully, 2002).

Směr kauzality u vztahu koheze–výkon
Jak již bylo zmíněno výše, některé studie prokazují existenci významného
pozitivního vztahu mezi týmovou kohezí a výkonem u individuálních
a kolektivních sportů. Ovšem není jednoduché odpovědět na otázku, jestli týmová
koheze vede k lepšímu výkonu, či výborný výkon zvyšuje týmovou kohezi.
Je pravděpodobné, že vysoká týmová koheze vede k dobrým výkonům a zároveň
dobré výkony vedou k vnímání vyšší týmové koheze. Otázkou zůstává, zda je
některý z těchto směrů více dominantní.
Toto téma je předmětem diskusí a akademických debat po více než 30 let (Cox,
2006). Nejdříve se odborníci přikláněli k názoru, že týmová koheze vede
ke zlepšení výkonu, ale později řada experimentálních studií začala naznačovat
přesný opak, tj. že dobrý výkon vede ke kohezi, resp. že týmová koheze je spíše
následkem úspěchu týmu než jeho příčinou. Mullen and Copper (1994) ve své
metaanalýze vyjádřili názor, že ačkoli může mít vyšší týmová koheze pozitivní vliv
na týmový výkon, tendence týmu vnímat vysokou míru týmové koheze
po úspěšném výkonu může být ještě silnější. Mezi sportovci je dobře znám tzv.
„haló efekt“ úspěchu. Když se vyhrává, je snazší cítit jednotu s týmem a s ostatními
hráči. Na základě metaanalýzy Carrona et al. (2002) by se dalo konstatovat,
že středně silný vztah existuje mezi týmovou kohezí a sportovním výkonem bez
ohledu na směr kauzality. Tyto výsledky podporují již dříve naznačovanou
hypotézu, že výkon týmu má vliv na jeho soudržnost, což se následně projeví
na výkonu – tedy že vztah mezi těmito dvěma proměnnými je spíše cyklický
(Landers, Wilkinson, Hatfield, & Barber, 1982; Slepička, 1982).

1.3.4.2

Týmová efficacy

Týmovou efficacy lze chápat jako sdílenou důvěru členů skupiny v jejich
společnou schopnost naplánovat a provést činnosti pro dosažení stanoveného cíle
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(Bandura, 1997). Výzkum naznačuje pozitivní vliv týmové efficacy na výkon
(Martínez-Santos & Ciruelos, 2013), zejména tím, že vede ke zvýšení důvěry (víry)
v úspěch (Feltz & Lirgg, 2001). Týmy, které dosahují vysoké úrovně týmové
koheze, mají rovněž tendenci vykazovat vysokou úroveň efficacy (Bandura, 1997).
Tento efekt je silnější u úkolové než u sociální koheze (Kozub & McDonnell, 2000).

1.3.4.3

Adherence ke sportu

Zejména pro mladé sportovce je důležité, aby jejich získávané zkušenosti
vedly k adherenci ke sportu. Jedinci vykazující vyšší míru koheze mají větší
tendenci účastnit se tréninků či cvičebních hodin, chodí na ně včas, jsou odolnější
k rušivým vlivům ve skupině a častěji zažívají pozitivní emoce a sebevědomí
v souvislosti se cvičením, neukončují předčasně svou účast ve cvičební skupině
(Burke, Carron, & Shapcott, 2008; Fraser & Spink, 2002). Existuje tedy vysoký
předpoklad, že se budou účastnit sportovních akcí také v následující sezóně. Dalo
by se tudíž konstatovat, že sociální koheze je prediktorem záměru pokračovat
ve sportovní kariéře (Spink, 1995). Tento předpoklad je rovněž podporován
výsledky studie Prapavessise a Carrona (1996), podle nichž vysoká míra týmové
koheze souvisí s nižší úrovní stavové úzkosti.
Pozitivní vliv koheze na adherenci k pohybovým aktivitám se zdá být
nezávislým na velikosti skupiny – poměru počtu vedoucích a účastníků řízených
pohybových aktivit (Weinberg & Gould, 2011).

1.3.4.4
Výzkum

Homogenita týmové koheze
naznačuje,

že

homogenita

týmové

koheze

mezi

nováčky

i dlouhodobějšími členy týmu patří mezi důležité prediktory úspěšného týmového
výkonu. Spinkova studie (1992) ukázala, že úspěšné volejbalové týmy jsou
charakteristické vysokou mírou týmové koheze jak u nováčků, tak u dlouholetých
členů. Naopak u méně úspěšných týmů můžeme u těchto dvou skupin nalézt určitý
nesoulad v prožívané týmové kohezi. V praxi lze tohoto poznání využít k tomu, aby

38

se trenéři snažili budovat dostatečnou míru týmové koheze mezi všemi členy týmu,
nikoliv jen u nově příchozích.

1.3.4.5

Vliv self-handicappingu na výkonnost

Self-handicapping je možné popsat jako strategie, které sportovec používá
pro ochranu své sebeúcty. Mezi nejčastější „výmluvy“ pro nadcházející sportovní
výkon patří nedostatek tréninku kvůli horšímu zdravotnímu stavu, školní
či rodinné povinnosti aj. Pokud v soutěži následuje úspěch, může si sportovec vždy
připsat zásluhy za vítězství. Pro případ neúspěchu má již dopředu vytvořenu řadu
vnějších okolností a vysvětlení, proč neuspěl. Toto chování se nazývá „selfhandicapping“, neboť vytváří určité narušení v přípravě sportovce na soutěž (Cox,
2006). Výzkum naznačuje, že týmová koheze má mírný vliv na rys selfhandicappingu (Carron, Prapavessis, & Grove, 1994). V případě, že byla
u sportovců naměřena nízká úroveň týmové koheze, hodnotili jedinci s vysokým
rysem self-handicappingu míru rušivých vlivů jako nízkou a obráceně. Dá se tedy
předpokládat, že ve sportovních kolektivech s vyšší mírou vnímané týmové koheze
jsou jedinci citlivější na rušivé vlivy spojené se self-handicappingem.

1.3.4.6

Efekt týmové koheze na psychologické momentum

Psychologické momentum je popisováno jako mentální síla, kterou je možné
získávat při přibližování se ke svému cíli. Tato síla může mít na jedince kladný
či záporný vliv (pak se hovoří o pozitivním, resp. negativním psychologickém
momentu). Ve sportovním prostředí bývá za tento cíl často pokládáno vítězství,
ale může jím být např. i podání výkonu na úrovni svého maxima (Vallerand,
Colavecchio, & Pelletier, 1988).
Výzkum Eislera a Spinka (1998) zjistil, že u středoškolských hráčů volejbalu je
vysoká úroveň úkolové koheze spojena s vnímaným psychologickým momentem.
Týmy, jež prožívají vysokou úroveň koheze, častěji vnímají pozitivní psychologické
momentum a využívají jeho přínosu. Týmová koheze tak má další pozitivní
konsekvenci.
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1.3.4.7

Nálada a emoce

V neposlední řadě byla objevena souvislost mezi týmovou kohezí a náladou.
Sportovci v týmech s vyšší úrovní koheze prožívají ve větší míře pozitivní nálady,
zejména v případě vitality (Cox, 2006). Výzkum dále naznačil souvislost mezi
úkolovou kohezí a stavovou úzkostí. Eys, Hardy, Carron a Beauchamp (2003)
měřili před- a pozávodní stavovou úzkost u mladých hráčů fotbalu, ragby
a pozemního hokeje a také úkolovou kohezi po tomtéž utkání. Výsledky ukázaly,
že sportovci, kteří vnímali úzkost jako facilitující dobrý výkon, dosahovali vyšších
skóre úkolové koheze. Naopak hráči, jež vnímali svou úzkost jako oslabující dobrý
výkon, měli tendenci vnímat nízkou úroveň úkolové koheze. Studie Lowthera
a Lanea (2002) naznačila pozitivní vztah mezi týmovou kohezí a pozitivní náladou
při předzápasovém měření u hráčů mužského fotbalového týmu.

1.3.4.8

Spokojenost týmu

Odborníci se shodují, že mezi kohezí a spokojeností existuje silná souvislost
a jsou v zásadě dva přístupy, jak tento vztah vysvětlit (Widmeyer & Williams,
1991; Williams & Hacker, 1982). Prvním z nich je existence cyklického vztahu mezi
kohezí, spokojeností a výkonem týmu. Druhé vysvětlení navrhli Williams a Hacker
(1982), podle nichž by spokojenost mohla být mediátorem v cyklickém vztahu
koheze–výkon.

1.3.4.9

Konformita

Výzkumy naznačují, že je možné najít vztah mezi soudržností skupiny a jejím
vlivem na vlastní členy – tedy čím vyšší tato soudržnost je, tím více skupina své
členy ovlivňuje a vyvíjí případný tlak. Může se to projevovat např. na způsobu
oblékání, stylu hry, tréninkových zvyklostech apod. Týmy s vyšší úrovní vnímané
kohezivity vykazují v porovnání s méně kohezivnímy týmy větší míru shody
se skupinovými normami produktivity (tedy společně stanovenou mírou snahy
či úsilí) (Weinberg & Gould, 2011).

40

1.3.4.10 Sociální podpora
Další oblastí, která je určitým způsobem propojena s týmovou soudržností,
je sociální podpora. Studie naznačují, že hráči vnímající ze strany trenérů vysokou
míru sociální podpory zároveň vykazují vyšší míru vnímané úkolové koheze
(Fraser & Spink, 2002; Weiss & Friedrichs, 1986; Westre & Weis, 1991). Odborníci
se shodují, že by trenéři měli důležitosti sociální podpory porozumět a naučit se ji
využívat ke zvyšování úkolové a sociální týmové koheze (Alfermann, Lee, & Wurth,
2005; Weinberg & Gould, 2011).

1.3.4.11 Stabilita
Pojem stabilita lze v kontextu kolektivních sportů chápat jako dobu, po kterou
setrvávají členové týmu v tomtéž složení, a také jako množství změn, jež se
v obsazení daného týmu uskuteční (Weinberg & Gould, 2011). Stejně tak jako
v relaci koheze–výkon se zdá být i vztah mezi kohezí a stabilitou cyklický. Tedy čím
déle je tým v daném složení spolu, tím vyšší je šance, že se vyvine týmová koheze,
a čím více budou jednotliví členové jednotní, tím menší bude pravděpodobnost,
že tým opustí (Carron & Hausenblas, 1998).

1.3.4.12 Skupinové cíle
Stanovení skupinových cílů, společně s jejich přijetím členy týmu, patří
mezi nejdůležitější faktory ovlivňující míru úkolové a také sociální koheze. Existuje
mezi nimi pozitivní vztah, tj. jasně stanovené cíle, kterým jsou členové týmu věrni
a považují je za důležité, zvyšují míru prožívané koheze. Také možnost podílet se
na stanovení týmových cílů pozitivně ovlivňuje úroveň jednoty skupiny
(Widmeyer & Williams, 1991).
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1.3.5 Diagnostika týmové koheze
1.3.5.1

Dotazníky

Jedním z prvních nástrojů ke sledování soudržnosti ve sportovním prostředí
byl dotazník Sport Cohesiveness Questionnaire (SCQ; Martens, Landers, & Loy,
1972). Ten pomocí sedmi položek zjišťuje: a) meziosobní atraktivitu u členů
skupiny; b) sílu a osobní vliv členů; c) individuální pocit sounáležitosti
se skupinou; d) jednotlivcem vnímanou hodnotu členství; e) míru radosti, jež
souvisí se členstvím ve skupině; f) osobní vnímání množství týmové práce
a g) míru blízkosti, kterou jednotlivec ve skupině pociťuje. Tento dotazník však
nebyl validizován pro sportovní prostředí a jeho položky jsou zaměřené spíše
na sociální než na úkolovou kohezi (Gill, 1977; Moran, 2004; Weinberg & Gould,
2011).
Později vznikly dotazníky Team Cohesion Questionnaire (TCQ; Gruber & Gray,
1982) a Multidimensional Sport Cohesion Instrument (MSCI; Yukelson, Weinberg,
& Jackson, 1984). Dotazník TCQ je zaměřen na šest rozdílných faktorů: spokojenost
s výkonem týmu, spokojenost se svým vlastním výkonem, úkolovou kohezi,
afiliativní kohezi, touhu po uznání a hodnotu členství ve skupině. Celkem je tvořen
13 otázkami. Dotazník MSCI obsahuje 22 položek a byl sestaven na základě dat
získaných u basketbalových týmů. Týmovou kohezi sleduje z pohledu následujících
čtyř dimenzí: a) atraktivita skupiny (např. spokojenost členů a jejich ztotožnění se
s týmem); b) jednotné vnímání cíle (např. úroveň, na které jsou jednotliví členové
týmu oddaní společným cílům); c) kvality týmové práce (např. jak dobře tým
spolupracuje) a d) oceňované role (např. jak jsou v týmu oceňovány zásluhy
jednotlivých členů). U obou nástrojů není bohužel známa jejich validita a je jim
vyčítán nekvalitní teoretický základ (Carron, Brawley, & Widmeyer, 1998; Moran,
2004; Widmeyer, Brawley, & Carron, 2002).
Dotazník týmové atmosféry – Group Environment Questionnaire (GEQ;
Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) rozeznává pohled z úrovně jednotlivce
a skupiny a rovněž odlišuje sociální a úkolové hledisko koheze. Dotazník GEQ
je podrobně popsán v kapitole 1.4.
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Dotazník GEQ byl základem při vytvoření dotazníku pro sportující mládež –
Youth Sport Environment Questionnaire (YSEQ; Eys, Loughead, Bray, & Carron,
2009). Tento nástroj slouží ke sledování týmové koheze u sportovců ve věku 13–
17 let. Obsahuje celkem 18 položek, přičemž dvě z nich jsou nepravé, negativně
formulované a nejsou použity k analýze. Z 16 položek sleduje osm indikátorů
úkolovou

a

dalších

osm

indikátorů

sociální

dimenzi

týmové

koheze.

Při sestavování tohoto dotazníku došli autoři k závěru, že mladí sportovci
v porovnání s dospělými spíše rozeznávají dimenzi sociální a úkolové koheze
než dimenzi individuální a skupinovou.
V neposlední řadě byl dotazník GEQ využit také jako podklad pro sestavení
dotazníku

Physical

Activity

Group

Environment

Questionnaire

(PAGEQ;

Estabrooks & Carron, 2000a), který je zaměřen zejména na sledování týmové
koheze u starších osob ve cvičebních skupinách. Stejně jako originální verze
dotazníku GEQ obsahuje PAGEQ čtyři dimenze (individuální atraktivita skupiny
a skupinová integrace, úkolová a sociální koheze), na rozdíl od GEQ má však
celkem 21 pozitivně formulovaných položek.

1.3.5.2

Sociogramy

Způsob, jakým je možné sledovat sociální kohezi, nabízejí sociogramy.
Na rozdíl od hojně využívaných dotazníků týmové koheze dokážou sociogramy
vyjádřit, jak spolu v rámci týmu jednotlivé osoby navazují vztahy, zda se vytvářejí
„kliky“ či zda jsou někteří jedinci sociálně izolovaní. Pro zjištění informací
potřebných k vytvoření sociogramu jsou jednotliví členové týmu požádáni, aby se
vyjádřili k výrokům typu: „Vyjmenuj tři osoby ze skupiny, které bys na svůj večírek
pozval nejraději, a tři osoby, které bys chtěl pozvat nejméně.“ Informace získané
z odpovědí pomůžou odhalit propojení a atraktivitu mezi jednotlivými členy,
včetně přítomnosti či absence „klik“, vnímání blízkosti skupiny jednotlivými členy,
kamarádské vztahy ve skupině, míru, s jakou sportovci vnímají své meziosobní
vztahy podobně, míru atraktivity skupiny, popř. sociální izolaci jednotlivých členů
(Weinberg & Gould, 2011).
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V českém prostředí byly sociogramy využity například pro získání přehledu
o interpersonálních vazbách a meziosobních preferencích, a to ve studii Slepičky
(1982), sledující sociální interakci v souvislosti se dvěma typickými situacemi
ve sportovní činnosti – soutěžní situací a situací spolupráce.

1.3.5.3

Problémy při hodnocení koheze

Konstrukt týmové koheze byl kritizován jak po metodologické, tak
konceptuální stránce. Podle některých autorů se v historii výzkumu tohoto
konstruktu

vyskytla

řada

zmatků,

rozporů

a

někdy

až

neomluvitelná

neuspořádanost ve spojení s jeho definicí (Brawley, 1990; Carron & Chelladurai,
1981; Evans & Jarvis, 1980; Mudrack, 1989a). Mudrack (1989b) uvedl,
že z celkového počtu 23 studií realizovaných v letech 1975–1985 si nebyly ani dvě
podobné v tom, že by použily stejné operacionalizace.
Koheze byla posuzována různými způsoby jako např. nahráváním verbálního
chování členů skupiny (Owen, 1985) či naopak pozorováním vzorců nonverbálního
chování (Tickle-Degen & Rosenthal, 1987), hodnocením ostatních členů a skupiny
jako celku ze strany jednotlivců ve skupině (Manning & Fullerton, 1988) nebo
hodnocením osobních pocitů o skupině i o ostatních členech týmu jednotlivci
(Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985).
Také Dion (2000) poukazoval na velké množství významů termínu koheze,
což může podle něj zapříčinit zmatek, rozporuplnost a neuspořádanost
ve výzkumu dané problematiky. Ve své studii uvedl řadu těchto významů, jež
neobsahují mnoho společných rysů – interpersonální přitažlivost, schopnost
skupiny odolat rozpadu, touha zůstat ve skupině, pocit začlenění do skupiny
a hodnota, kterou lidé členství ve skupině připisují. Widmeyer, Brawley a Carron
(2002) dospěli k závěru, že neexistuje konceptuální či teoretický model, který lze
použít jako obecný základ pro definování a měření koheze.
Mudrack (1989a) dále zpochybňoval možnost operacionalizovat přístup „pole
sil“ („field of forces“ approach) a přístup zaměřující se na atraktivitu skupiny
považoval za konceptuálně nepostačující, neboť se orientuje výhradně na jedince
na úkor skupiny, a proto nemusí zcela vystihnout koncept týmové koheze.
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Další oblastí, na niž je dobré se zde zaměřit, je skutečnost, že členy skupiny
drží pohromadě celá řada faktorů, nejen tedy ty, které jsou uvedeny na obrázku 2
(Carron, Eys, & Martin, 2012). Naproti tomu Carron, Brawley a Widmeyer (2002)
došli k závěru, že u sportovních týmů tvoří podstatnou část těchto faktorů právě již
zmíněné čtyři konstrukty – individuální atraktivita skupiny, skupinová integrace,
úkolová koheze a sociální koheze.
Nedorozumění při měření týmové koheze může vzniknout ve chvíli, kdy ji
autoři považují za stabilní a trvalou vlastnost. Je zřejmé, že se soudržnost týmu
nemění z okamžiku na okamžik, tak jak se to děje např. s náladou, na druhou
stranu u ní v průběhu času dochází k určitým změnám – ať již v její úrovni,
nebo v hlavních oblastech (např. úkolová a sociální koheze). Tyto změny bývají
vyvolány zejména procesem formování skupiny, jejím vývojem, udržováním
a rozpadem (Carron, Eys, & Martin, 2012).
Můžeme si také položit otázku, na jaké úrovni se má provádět analýza týmové
koheze – zda je vhodnější ji sledovat jako vlastnost skupiny, jako charakteristiku
jejích jednotlivých členů, nebo jako kombinaci těchto přístupů. To, jak si na tuto
otázku odpovíme, může ovlivnit interpretaci vztahu koheze–výkon (Morran,
2004).
V metaanalýze zaměřené na vztah koheze a výkonu Gully, Devine a Whitney
(1995) objevili, že vztahy mezi těmito proměnnými byly silnější u studií, v nichž
byla jako jednotka měření použita skupina, v porovnání se studiemi, kde byli jako
jednotka měření zvoleni jednotlivci. Jednou z možností je volit konkrétní jednotku
měření podle typu zvolené výzkumné otázky (Carron, Bray, & Eys, 2002).
Tedy pokud výzkumníci sledují vztah mezi kohezí a individuální adherencí ve
cvičební skupině, potom je rozhodující individuální vnímání týmové koheze.
Naopak, pokud studie zjišťuje vztah mezi vnímanou kohezí a týmovým výkonem ve
sportovním prostředí, pak je průměrná úroveň týmové koheze ve skupině tou
nejdůležitější proměnnou.
Další možností je volit jednotku měření na základě charakteru teorie, která je
testována (Cota, Evans, Dion, Kilik, & Longmann, 1995). Například u teorie
sociálního srovnávání, založené na předpokladu, že jednotlivci mají potřebu
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porovnávat chování, kognici a postoje své a ostatních proto, aby mohli zhodnotit
self-efficacy, je vhodné jako jednotku měření zvolit skupinovou charakteristiku
(např. průměr skupiny). V některých případech je vhodnější použít analýzu
na individuální úrovni, jindy na úrovni skupinové, tyto přístupy lze rovněž
zkombinovat. Je důležité si uvědomit, že v reálných skupinách jsou individuální
odpovědi vzájemně závislé na skupině a odrážejí její vliv (Carron, Brawley,
& Widmeyer, 2002).

1.4 G ROUP E NVIRONMENT Q UESTIONNAIRE
Dotazník GEQ (Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) byl v posledních téměř 30
letech uznávaným a také velmi často používaným nástrojem pro hodnocení
týmové koheze ve sportovním prostředí (Carron, Eys, & Martin, 2012; Dion, 2000).
Hlavní výhoda tohoto dotazníku spočívá v tom, že se zakládá na jasném
konceptuálním modelu (viz obrázek 2). Stručný přehled základů, na nichž tento
model vznikal, je popsán v publikaci Carrona, Brawleye a Widmeyera (1998).
Zde uvádějí, že řada dřívějších operacionálních definic koheze zdůrazňovala
úkolové aspekty a sociální stránky skupiny (např. Lenk, 1969; McGrath, 1962).
Autoři se také zabývali mezilidskými vztahy ve skupině (McGrath, 1962),
skupinovou integrací a jednotlivci vnímanou atraktivitou skupiny (Klein
& Christiansen, 1969).
Dotazník GEQ hodnotí týmovou kohezi pomocí čtyř hlavních dimenzí (Carron,
Brawley, & Widmeyer, 2002; Carron et al., 1985; Widmeyer, Brawley, & Carron,
1985a):
1) skupinová integrace – úkolová koheze (GI-T) – podobnost, blízkost
a vztahy uvnitř týmu v souvislosti s úkolem, který ho čeká;
2) skupinová integrace – sociální koheze (GI-S) – vnímání skupiny jako
podobné a jednotné ve smyslu meziosobních vztahů;

46

3) individuální atraktivita skupiny – úkolová koheze (ATG-T) – míra toho,
jak sportovec považuje svůj tým za dobrý a jak vysoce je sám angažovaný
v plnění skupinových cílů;
4) individuální atraktivita skupiny – sociální koheze (ATG-S) – pocity
sportovce týkající se jeho osobních interakcí (vztahů) se skupinou.

Týmová
koheze

Individuální
atraktivita
skupiny

Úkolová

Skupinová
integrace

Sociální

Úkolová

Sociální

Obrázek 2 | Konceptuální model týmové koheze pro dotazník GEQ
Zdroj: CARRON, WIDMEYER, & BRAWLEY (1985, p. 248)

1.4.1 Vývoj dotazníku GEQ
Vývoj dotazníku popisují v manuálu GEQ Carron, Brawley a Widmeyer (2002),
podrobnější informace pak můžeme najít v článku autorů Carrona, Widmeyera
a Brawleyho z roku 1985.
V první fázi vývoje dotazníku byla provedena řada osobních rozhovorů s muži
a ženami (N = 234) z různých oblastí i úrovní sportu. Cílem těchto rozhovorů bylo
zjistit: a) co pro jednotlivé členy týmu osobně znamená koheze; b) jak by mohli
popsat projevy chování, které vyjadřují kohezi; c) incidenty, na něž si členové týmu
vzpomínají a jež by mohli připsat nízké či chybějící kohezi a d) faktory, které
přispívají k rozvoji koheze v jejich týmu. Dále byl sběr dat realizován pomocí
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otevřených otázek (N = 123), kdy autoři zjišťovali, proč sportovci vstupují
do týmu, proč v něm zůstávají, popř. proč ho opouštějí. V neposlední řadě proběhlo
studium literatury zabývající se skupinovou dynamikou ve sportovní psychologii,
sociální psychologii, psychologii práce a sociologii. Tak byl vytvořen seznam
operacionálních definicí, jež jsou používány pro kohezi v různých skupinách.
Ve druhé fázi byly informace získané z první fáze použity jako podklady
k vytvoření možných položek dotazníku. Zhotovená množina 354 otázek byla
prověřována skupinou výzkumníků i externím panelem odborníků z oboru týmové
dynamiky. Z této množiny bylo vybráno 53 otázek, které byly sestaveny do formy
dotazníku s možností hodnotit na devítibodové Likertově škále v rozpětí od „vůbec
nesouhlasím“ (1) až po „naprosto souhlasím“ (9). V pozdějších fázích vývoje
dotazníku byli osloveni sportovci (N = 212) z 20 různých týmových sportů,
aby vyplnili 53položkovou verzi dotazníku. Na základě výsledků došlo k dalším
úpravám a redukci položek. Následná 24položková verze dotazníku byla
předložena sportovcům (N = 247) z kolektivních i individuálních sportů. Jejich
odpovědi sloužily k posouzení, zda položka zařazená do určité subškály jednoho
ze čtyř konstruktů dobře koreluje s celkovým skóre této subškály, do jaké míry
daná položka koreluje s navrženou dimenzí v porovnání s ostatními dimenzemi
a pro odhad vnitřní konzistence škály měřený pomocí Cronbachova koeficientu α
(Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002; Carron, Eys, & Martin, 2012).
Konečnou verzi dotazníku GEQ (viz příloha č. 1) tvoří 18 položek, jež zahrnují
čtyři dimenze koheze:
1) skupinová integrace – úkolová koheze (GI-T) – skládá se z pěti otázek;
příklad: „Každý člen týmu nese zodpovědnost za špatný výkon nebo
prohru.“;
2) skupinová integrace – sociální koheze (GI-S) – je tvořena čtyřmi otázkami;
příklad: „Členové našeho týmu spolu mimo tréninky nemají mnoho
společného.“;
3) individuální atraktivita skupiny – úkolová koheze (ATG-T) – obsahuje
čtyři položky; příklad: „Nejsem spokojen/a s touhou našeho týmu
vyhrávat.“;
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4) individuální atraktivita skupiny – sociální koheze (ATG-S) – sestává z pěti
otázek; příklad: „Po skončení sezóny mi lidé z týmu nebudou chybět.“.
Model týmové koheze je tedy tvořen čtyřmi subkonstrukty, shodnými s výše
uvedenými subškálami. Autoři modelu předpokládají, že tyto čtyři subkonstrukty
jsou vzájemně korelované – souvisejí spolu díky interakci úkolových a sociálních
orientací jedince a týmu. Je také pravděpodobné, že jedinci zůstávají členy
sportovních týmů z množství jiných důvodů. Přesto tyto čtyři konstrukty vysvětlují
velkou část variability v týmové kohezi (Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002).
Odpovědi na jednotlivé položky jsou v konečné verzi dotazníku (stejně jak
tomu bylo při jeho vývoji) hodnoceny na devítibodové Likertově škále v rozpětí
„vůbec nesouhlasím“ (1) až „naprosto souhlasím“ (9).
Negativní položky jsou při vyhodnocování skórovány reverzně. Výsledkem je
„skóre vnímané koheze týmu“ pro jednotlivé respondenty ve všech čtyřech
subškálách a „průměrné skóre skupiny“, přičemž vyšší dosažené skóre vypovídá
o vyšší úrovni vnímané soudržnosti.

1.4.2 Reliabilita dotazníku GEQ
Dotazník GEQ je odborníky oceňován za své psychometrické vlastnosti (Dion,
2000).
V prvotním výzkumu, kdy bylo sledováno 274 mužů a žen z 26 sportovních
týmů, dosáhly vzájemné korelace mezi čtyřmi dimenzemi hodnot 0,30–0,41
a Cronbachův koeficient α činil 0,75 (ATG-T), 0,70 (GI-T), 0,64 (ATG-S) a 0,76 (GIS) (Carron et al., 1985; Widmeyer, Brawley, & Carron, 1985a). Později byla
provedena řada studií sledujících vnitřní konzistenci, ve kterých Cronbachův
koeficient α dosahoval podobných hodnot (Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002; Li
& Harmer, 1996). Na druhou stranu existují i výzkumy, v nichž se u jedné či více
subškál objevují odlišné hodnoty vnitřní konzistence (Paskevich, 1995 as cited
in Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002.; Prapavessis & Carron, 1996; Salminen
& Luhtanen, 1998; Westre & Weiss, 1991). Např. Paskevich (1995 as cited
in Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002.) uvádí vyšší hodnoty Cronbachova
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koeficientu α: ATG-T (α = 0,84); ATG-S (α = 0,62); GI-T (α = 0,73) a GI-S (α = 0,75).
Oproti tomu Salminen a Luhtanen (1998) dospěli k nižším skóre: ATG-T (α = 0,60),
ATG-S (α = 0,69); GI-T (α = 0,67) a GI-S (α = 0,49). Také Westre a Weiss (1991)
uvádějí nižší hodnoty Cronbachova koeficientu α u subškál sociální koheze – 0,54
(ATG-S) a 0,44 (GI-S), u úkolových subškál pak střední hodnoty – 0,68 (ATG-T)
a 0,66 (GI-T).
Podle Carrona et al. (2002) není u dynamického multidimenzionálního
konstruktu, jakým GEQ bezesporu je, překvapivé, pokud se u některých subškál
objeví nízká vnitřní konzistence. V různých skupinách i v průběhu jejich vývoje
a trvání můžou hodnoty u jednotlivých subškál nabývat rozdílných hodnot a nejsou
vždy zastoupeny rovnoměrně.

1.4.3 Validita dotazníku GEQ
Jak již bylo v předcházejících částech této práce uvedeno, dotazník GEQ byl
využit v celé řadě studií zabývajících se měřením týmové koheze. Při procesu jeho
vývoje proběhlo rozsáhlé studium literatury, na vymezení pojmů konceptu se
v rámci studie podíleli sportovci, hodnocení bylo prováděno nezávisle, škály jsou
podloženy konceptem GEQ a položky jsou vzájemně korelovány, což vytváří
podporu pro obsahovou validitu tohoto výzkumného nástroje (Carron, Widmeyer,
& Brawley, 1985). Dotazník GEQ získal podporu též v oblasti souběžné, prediktivní
a faktorové validity (Carron, Brawley, & Widmeyer, 1998).
V případě prediktivní validity shrnuli Carron et al. (1998) množství
proměnných, které jsou s týmovou kohezí, sledovanou pomocí dotazníku GEQ,
teoreticky propojené. Mezi tyto proměnné patří adherence, kam je možné zahrnout
docházku, předčasné ukončení sportovní kariéry, absentérství, pozdní příchody
(Burke, Carron, & Shapcott, 2008; Carron, Widmeyer, & Brawley, 1988; Fraser
& Spink, 2002; Spink, 1995; Spink & Carron, 1992, 1993, 1994), dále team-building
(Carron & Spink, 1993; McClure & Foster, 1991; Spink & Carron, 1993), velikost
skupiny (Carron & Spink, 1995; Widmeyer, Brawley, & Carron, 1990), týmová
efficacy (Bandura, 1997; Heuzé, Raimbault, & Fontayne, 2006; Martínez-Santos
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& Ciruelos, 2013; Paskevich, Brawley, Dorsch, & Widmeyer, 2002), komunikace
(Widmeyer & Williams, 1991; Widmeyer, Carron, & Brawley, 1993), styl vedení
(Westre & Weiss, 1991; Widmeyer & Williams, 1991), srozumitelnost a přijetí rolí
(Grand & Carron, 1982), atribuce (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1987) a odolnost
k rušivým vlivům (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1988). Dotazník GEQ tedy lze
pokládat za spolehlivý nástroj, který prokázal konzistentní výsledky v celé řadě
studií a projevil významnou evidenci kriteriální validity (Whitton & Fletcher,
2014).
U výzkumů sledujících faktorovou validitu dotazníku GEQ se výsledky značně
rozcházejí (Dion, 2000). Při jeho vývoji (Carron et al., 1985) byla použita
explorativní faktorová analýza, která potvrzovala existenci čtyř subškál tohoto
nástroje. Tuto strukturu podpořily také výsledky konfirmativní faktorové analýzy
ve studii Li a Harmera (1996), provedené na vysokoškolských sportovcích.
Částečnou podporu získala čtyřfaktorová struktura GEQ ve výzkumu Schutze,
Eoma, Smolla a Smithe (1994). Originální model se čtyřmi subškálami však
vykazoval pouze slabé indexy shody. Studii autoři doplnili též návrhem a post-hoc
otestováním různých (hypotetických) faktorových struktur, které ovšem žádné
z testovaných skupin (muži a ženy provozující individuální a týmové sporty)
nevyhovovaly.
Potvrdit čtyřfaktorovou strukturu se nepodařilo ani ve výzkumu některých
dalších autorů (Hogg & Hains, 1998; Leeson & Fletcher, 2005; Sullivan, Short,
& Cramer, 2002), navíc Leeson a Fletcher (2005) nalezli podporu pro dvoufaktorový model (sociální a úkolový faktor). Tato skutečnost mohla být způsobena
odlišností zkoumané populace ve srovnání s tou, která byla původně použita
při vývoji dotazníku GEQ (tedy mladými dospělými lidmi ve věku 18–30 let, jež se
účastnili rozmanitých týmových sportů na rekreační a soutěžní úrovni).
Např. ve studii Schutze et al. (1994) probíhal sběr dat u sportovců studujících
na středních školách (věk 13–19 let). Carron, Brawley a Widmeyer (2002)
upozorňují na to, že vědci musí brát v potaz relevanci GEQ a jeho položek
k populaci, kterou chtějí sledovat. Kromě toho tito autoři navrhují, aby odborníci,
kteří chtějí uskutečnit výzkum v jiném kontextu nebo kultuře, uvažovali
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o upravení, přidání či vymazání položek podle potřeby tak, aby byl dotazník
vhodný pro jejich účely.

1.4.4 Limitace dotazníku GEQ
Při využívání jakékoli výzkumné metody je potřeba brát v potaz její specifické
omezení. Díky tomu, že byl dotazník GEQ vytvořen v Severní Americe (kde také
byly stanoveny jeho normy), je při jeho použití v Evropě nutné uvážit možné
mezikulturní rozdíly.
U výzkumů využívajících dotazník GEQ se mohou objevit podobné limitace
jako např. u osobnostních nebo inteligenčních testů či jiných dotazníkových studií.
Je důležité si uvědomit, že v těchto případech jsou získaná data nemalou měrou
ovlivněna schopností účastníků studie popsat své chování či pocity. Také se zde
mohou odrážet nedávné události v týmu (např. neočekávané prohry) (McClain,
2005).
Další možnou limitací je formulování některých otázek dotazníku GEQ. Např.
u položky „Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.“ můžeme narazit
na dva problémy. Prvním z nich je definování „nejlepšího přítele“ jednotlivými
respondenty, kdy se rozdíly ve vnímání tohoto výrazu mohou lišit zejména
mezi muži a ženami. Druhý problém může tato otázka představovat u specifických
týmů, jakými jsou např. univerzitní sportovní kluby nebo reprezentační družstva,
kdy jejich jednotliví členové nemají většinou tolik příležitostí se vzájemně blíže
poznat.
Jako jakýkoli jiný nástroj sportovní psychologie nemůže ani dotazník GEQ
pravděpodobně plně obsáhnout oblast týmové koheze. Pro hlubší porozumění
problematiky soudržnosti sportovních týmů doporučují Widmeyer, Carron
a Brawley (1993) kombinovat dotazník GEQ s dalšími nástroji, jako jsou
rozhovory, pozorování či jiné dotazníky.
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2 METODIKA MEZIKULTURNÍCH PŘEVODŮ TESTŮ
Jednou z často citovaných publikací, která poukazuje na důležitou úlohu rasy
a národnosti v oblasti sportovní psychologie, je studie autorů Duda a Allison
(1990). Ti ve své práci poskytli přehled o národnostních a rasových rozdílech
v motorické výkonnosti, míře pohybové aktivity a sportovní účasti na rekreační
úrovni.
Andersen (1993) upozorňuje na to, že je ve vědeckých studiích nutné brát
v úvahu celou řadu vnitrokulturních a mezikulturních diferencí. Mnozí autoři proto
svou pozornost zaměřili na kulturní validizaci testů sportovní psychologie
a hledání rozdílů a podobností u psychologických konstruktů v jednotlivých
kulturách (např. Alftermann, Stambulova, & Zemaityte, 2004; Stambulova,
Stephan, & Jarphag, 2007). U mezikulturních převodů testů je potřeba brát v potaz
také možné jazykové odlišnosti a z nich vyplývající chyby, jež se při přenosu
z jedné kultury do druhé mohou vyskytnout (Tomešová, 2005). Na druhou stranu
se v literatuře objevovaly rovněž debaty o tom, zda je vůbec vhodné testy převádět
a používat v jiné kultuře, než v jaké původně vznikly (Banville, 2000; Behling &
Law, 2000; Standardy pro pedagogické a psychologické testování, 2001).
Při konceptualizaci pojmu „kultura“ lze v psychologii rozlišit dva konstrukty –
etic a emic (Berry, 1969). Etic konstrukty zahrnují obecná pravidla, chování
a zvyklosti, jež jsou univerzální pro všechny národy a kultury, v nichž existují
v téměř identické formě. Na druhou stranu za emic jsou považovány konstrukty
a jednání, které jsou unikátní a specifické pro jedince a skupiny z určitého
sociokulturního prostředí (Ponterotto, 2005).
Při převodu testů je tedy nejdříve potřeba rozlišit, zda konstrukt, na jehož
základě byl test vytvořen, je považován za etic (poté ho lze přeložit a použít v jiné
kultuře), či za emic (pak není převod a použití mimo originální prostředí možné).
Existuje však také varianta, kdy test obsahuje etic i emic části – v tomto případě
je nutné emic části upravit či z testu vynechat (Tomešová, 2005).
Dále je při mezikulturním převodu testu nutné brát v úvahu následující typy
praktických překážek. Jedná se o nedostatek či nepřítomnost: a) sémantické
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ekvivalence

mezi

jazyky;

b)

konceptuální

ekvivalence

mezi

kulturami

a c) normativní ekvivalence mezi společnostmi (Behling & Law, 2000).

2.1 S ÉMANTICKÁ

EKVIVALENCE

Sémantická ekvivalence znamená, že při překladu testu můžeme v originálním
i cílovém jazyce nalézt slova a fráze se stejným věcným obsahem a významem.
Je potřeba, aby se autoři překladu testů v oblasti sportovní psychologie dobře
orientovali v odborné terminologii originální i cílové kultury (Duda & Hayashi,
1998) a také aby text nepřekládali doslovně, nýbrž se spíše snažili vyjádřit smysl
jednotlivých indikátorů (Dunnigan, McNall, & Mortimer, 1993). Celý tento proces
nemusí být vždy jednoduchý a případným problémům lze předcházet vhodně
zvolenou metodou překladu.
Je možné rozlišit čtyři měřítka pro posouzení vhodnosti těchto metod (Behling
a Law, 2000):
1) Informativnost – míra, s jakou metoda výzkumníkovi poskytuje objektivní
údaje o sémantické ekvivalenci verze testu v cílovém jazyce a přesné
informace o charakteru specifických problémů s ní spojených.
2) Transparentnost zdrojového jazyka – metoda umožňuje autorovi původní
verze porozumět limitacím při překladu do cílového jazyka, zejména
pokud nemá dostatečné znalosti v tomto jazyce číst a psát. Někdy je
potřeba, aby autor původní verze při převodu dělal zásadní rozhodnutí,
popř. vhodně interpretoval získané výsledky (především při využití
ve srovnávacích studiích). Překladové metody by tedy měly poskytnout
potřebné informace v takové podobě, aby překladatel, který nerozumí
cílovému jazyku, byl schopen porozumět a řešit případné problémy
u verze dotazníku v cílovém jazyce a měl možnost získaná data
interpretovat.
3) Bezpečnost – úroveň, s jakou je možné kontrolovat kvalitu práce
překladatele. Skutečnost, že jiné bilingvní osoby mohou přezkoumat
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překladatelem zvolené výrazy, popř. umožní porovnání pomocí metody
zpětného překladu, zvyšuje důvěryhodnost správnosti překladu.
4) Praktičnost – míra, s jakou je technika převodu schopna poskytnout
cílovou verzi dotazníku rychle, levně a snadně.

Pro překlad testu lze využít některou z následujících metod (Behling & Law,
2000; Tomešová, 2005):

1) Jednoduchý přímý překlad
Test je ze zdrojového do cílového jazyka přeložen jedním překladatelem. Tato
metoda je vysoce praktická (zejména z hlediska rychlosti a ceny), avšak má nízkou
úroveň transparentnosti, informativnosti (neposkytuje žádné objektivní informace
o kvalitě překladu a finální verzi testu ani o případných specifických problémech
z toho vyplývajících) i bezpečnosti (kvalita konečné verze přeloženého testu je
přímo závislá na schopnostech a úsudku překladatele).

2) Modifikovaný přímý překlad
Geisinger (1994) navrhl postup převodu, díky němuž se lze vyhnout některým
problémům, vyskytujícím se u metody přímého překladu. Jedná se především
o nezávislé kontroly práce překladatele panelem odborníků, kteří dostanou
k dispozici pracovní verzi překladu dotazníku do cílového jazyka. Na základě toho
mohou tuto verzi zkontrolovat a podat písemné připomínky, vzájemně sdílet
a diskutovat své poznámky. Rovněž se doporučuje, aby se překladatel s panelem
odborníků alespoň dvakrát osobně sešel – skupina odborníků mu může sdělit své
připomínky a on jim může následně vysvětlit, proč navrhuje pracovní verzi
překladu právě v dané podobě.
Tento

způsob

převodu

testu

má

střední

úroveň

transparentnosti,

informativnosti1 a bezpečnosti (spolehnutí se na schopnosti skupiny odborníků),

1

Možnost diskuze v rámci panelu odborníků a mezi panelem odborníků a překladatelem zvyšuje
informativnost této metody v porovnání s metodou přímého překladu.
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není však příliš praktický (z hlediska vynaloženého úsilí, časové a finanční
náročnosti).
Mezi nevýhody této metody náleží rozdílná schopnost odborníků text vhodně
přeložit.

3) Překlad a zpětný překlad
Tato metoda patří mezi nejčastěji využívané. Ve své nejjednodušší formě
probíhá jako interaktivní proces, jehož jednotlivé cykly obsahují následující kroky.
Nejdříve je test převeden ze zdrojového do cílového jazyka jedním překladatelem
či skupinou překladatelů. Následně je tato pracovní verze přeložena zpět
do zdrojového jazyka jiným překladatelem či skupinou překladatelů, kteří neznají
původní znění originální verze. Tito dva překladatelé či skupiny pracují na sobě
nezávisle. První i druhá verze ve zdrojovém jazyce jsou vzájemně porovnány
a je posuzována jejich shoda (míra kvality překladu). Pokud se tyto dvě verze
neshodují, celý proces se provádí znovu, dokud není dosaženo stanovené shody
mezi originální a zpětně přeloženou verzí testu.
U této metody se může objevit několik komplikací. Při posuzování míry shody
dvou verzí testu jsou tyto varianty hodnoceny v originálním jazyce – není zde
dostatek informací o tom, jak kvalitní je verze v cílovém jazyce. Skutečnost, že se
původní i zpětný překlad dostatečně shodují, nemusí automaticky znamenat,
že přeložená verze dostatečně kvalitně představuje myšlenku té originální.
Je možné popsat minimálně čtyři faktory, které mohou způsobit shodu původní
a zpětně přeložené verze, nehledě na kvalitu verze v cílovém jazyce (Brislin, 1970;
Geisinger, 1994).
(1) Prvním z nich je případ, kdy oba překladatelé (či skupiny) využívají
pro dopředný a zpětný převod stejných překladových metod a postupů, což vede
ke shodné podobě původní a zpětně přeložené verze testu. (2) Dále je možné,
že při znalosti konceptu testu lze při zpětném převodu odhadnout podstatu
indikátorů a vytvořit vhodný text i tehdy, když dopředný překlad nevystihuje
myšlenky originální verze testu správně. (3) Pokud je překladatel informován
o tom, že jeho verze překladu bude sloužit pro zpětný převod, může přizpůsobit
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použité výrazy a slovosled textu pro snadný zpětný překlad spíše než zvolit slova
a strukturu textu vhodné pro cílový jazyk. (4) V neposlední řadě se může stát, že se
v přeloženém textu objevují prvky gramatické struktury zdrojového jazyka, což lze
využít u zpětného převodu pro odhad slov originálního textu i přes to, že je tento
text jinak nesrozumitelný, popř. nedává smysl.
Jedním z dalších úskalí je problematické definování míry dostatečné shody
původní a zpětně přeložené verze testu.
Tato metoda má vysokou úroveň transparentnosti (lze porovnat původní
a zpětně

přeloženou verzi

testu) a

informativnosti,

naopak bezpečnost

a praktičnost jsou na středně vysoké úrovni.

4) Paralelní slepá technika
V případě paralelní slepé techniky (parallel blind technique) je překlad
originální verze testu zadán dvěma překladatelům, kteří nezávisle na sobě připraví
své pracovní verze. Na následné schůzce je porovnají a připraví konečnou verzi
testu v cílovém jazyce.
Předností této metody je její rychlost (např. v porovnání s metodou překladu
a zpětného překladu), a lze ji tedy považovat za praktickou. Mezi nevýhody patří
skutečnost, že při společné diskusi překladatelů a vytváření konečné verze testu
může jistou roli hrát také určitá neochota kritizovat práci svého kolegy.

Mezi doplňkové metody kontroly sémantické ekvivalence patří konečný test
(ultimate test) a technika randomizované sondy (random probe technique)
(Tomešová, 2005).

5) Konečný test
Konečný test (Brislin, 1973) je možné rozdělit do dvou základních částí. První
z nich sleduje srozumitelnost instrukcí v cílovém jazyce u jedince hovořícího tímto
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jazykem2. Ve druhé části jsou dvojjazyčné subjekty výzkumu rozděleny do čtyř
skupin a jsou jim předloženy různé varianty testu (s rozdílným podílem
zdrojového a cílového jazyka). Takto získané výsledky jsou následně statisticky
vyhodnoceny.
Hlavní přednost této metody spočívá ve využití objektivních ukazatelů
ekvivalence testů. Problém ovšem může představovat získání dostatečného počtu
bilingvních osob. Analýza dat (korelace a shoda průměrů) případně naznačí
problém s ekvivalencí testu, ale není možné zjistit, kterých konkrétních položek
se to týká.

5) Technika randomizované sondy
U techniky randomizované sondy je pracovní verze testu v cílovém jazyce
předložena náhodně zvoleným subjektům, jež mají vysvětlit, proč na dané položky
odpověděly daným způsobem. Pokud je překlad proveden dobře, měla by se jejich
motivace shodovat s tou, kterou k odpovídání mají subjekty při použití originální
verze testu (Guthery & Lowe, 1992).
Podle Tomešové (2005) je v této souvislosti možné také využít podobné
metody, jakými jsou tzv. analýza protokolu (Hines & Snowden, 1993), kdy jsou
respondenti požádáni, aby sdělili svou motivaci k odpovědím a to, do jaké míry
jsou jim otázky srozumitelné, a rozhovor po vyplnění dotazníku (Jones & Thorne,
1987), který zjišťuje, co podle názoru respondentů daný dotazník sleduje,
co pro ně znamenaly jeho jednotlivé indikátory a samotná testová situace.

2.2 K ONCEPT UÁLNÍ

EK VIVALENCE

Řada testů používaných ve vědě je vytvořena tak, aby operacionalizovaly
určitý konstrukt, tj. oficiálně přijímaný koncept, který má pro jedince ze zdrojové
kultury určitý význam.

2

Subjekt je pomocí instrukcí v cílovém jazyce požádán, aby vykonal daný úkon. Pokud je schopen
ho vykonat, lze verze testu ve zdrojovém a cílovém jazyce považovat za ekvivalentní.
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Kromě toho, aby byly při převodu testu použity slova a fráze se stejným
věcným obsahem a významem jako v originální verzi, je důležité, aby test měřil
stejný konstrukt. Testy tyto konstrukty operacionalizují a problémem je, v jaké
míře se koncepty operacionalizované v originální verzi testu (kdy není brán
v potaz samotný překlad, tj. použitá slova a fráze) vyskytují ve stejné formě
v myšlení jedinců kultury, do níž je test převáděn (Behling & Law, 2000; Tomešová,
2005).
Podle Behlinga a Lawa (2000) by měl převáděný test získávat údaje
o totožném konstruktu a data získaná převedeným dotazníkem by měla reflektovat
typické psychologické a behaviorální znaky existující ve stejné četnosti jako
v kultuře, z níž originální test pochází. U zdrojové a cílové skupiny by se rovněž
měly shodovat pokyny k vyplňování testových položek a jejich interpretace.
Konceptuální ekvivalence je sledována pomocí logických a empirických testů.

2.2.1 Logické testy konceptuální ekvivalence
Předtím než začneme určitý test převádět do jiné kultury, je nutné důkladně
posoudit, jak se vnímání konceptu, který je testem sledován, a teorie, která jej
vyjadřuje, liší či shoduje mezi původní a cílovou kulturou. Je možné, že:
-

nenajdeme žádný teoretický ani logický důvod, proč by se měl konstrukt
ve zdrojové a cílové kultuře lišit, a můžeme ho tedy přeložit;

-

zjistíme, že konstrukt je emic (unikátní a specifický pro jedince a skupiny
z určitého sociokulturního prostředí), a proto nelze převod uskutečnit;

-

usoudíme, že převáděný konstrukt zahrnuje emic i etic komponenty.
Ve většině případů obsahují jádra významných konstruktů jak etic, tak
emic části, s čímž je potřeba počítat při převodu testu do cílového jazyka
(Behling & Law, 2000; Brislin, 1993; Tomešová, 2005).

Podle Carrona, Eyse a Martina (2012) je zdrojem nedorozumění skutečnost,
že řada vědeckých pracovníků považuje za nejdůležitější elementy v měření
jakéhokoli konstruktu jednotlivé položky. Ty jsou však pouze prostředkem,
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jak sledovat základní konstrukt. Někteří autoři, kteří se pokoušeli použít existující
dotazníky v oblasti týmové koheze v jiných kulturách, kladli obzvlášť velký důraz
na užitečnost jednotlivých položek. Carron, Eys a Martin (2012) považují
konceptuální model týmové koheze za důvěryhodný, a tudíž jej lze použít jako
základ pro nové výzkumné nástroje měření koheze v jiných zemích či kontextech.
Na druhou stranu tito autoři upozorňují na to, že některé konkrétní položky
nemusejí být v těchto případech relevantní.
Při snaze měřit kohezi pomocí dotazníku GEQ v jiných kulturách či kontextech
by podle Carrona, Brawleyho a Widmeyera (2002) měli odborníci: a) použít přímo
jakoukoli originální položku dotazníku GEQ, u níž předpokládají, že vyjadřuje
kohezi ve sledované skupině; b) pozměnit formulaci jakékoli položky, která se zdá
být důležitá, ale obsahuje jazykové, terminologické či situační údaje, jež nejsou pro
sledovanou skupinu charakteristické; c) vynechat položky, které se v průběhu
pilotního testování projeví jako nevhodné; d) do kterékoli ze čtyř subškál přidat
nové položky, jež jsou v dané kultuře smysluplnější nebo lépe reprezentují situaci.
Podle Standardů pro pedagogické a psychologické testování (2001) je
při převodu testu vhodné použít podobný postup jako při vytváření nového testu,
tj. včetně validizace, aby bylo možné ověřit, že obě formy měří podobné
konstrukty.

2.2.2 Empirické testy konceptuální ekvivalence
Mezi empirické testy konceptuální ekvivalence řadíme test podobnosti
faktorových struktur, test podobnosti pozic v nomologických sítích a test
podobnosti skórů.

2.2.2.1

Test podobnosti faktorových struktur

U testů podobnosti faktorových struktur zjišťujeme, zda je faktorová struktura
testu ve zdrojovém jazyce totožná s tou, kterou má verze přeložená do cílového
jazyka (Tomešová, 2005).
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Konstrukty, jež jsou považovány za etic, by měly mít ve zdrojové i cílové
kultuře stejné komponenty (dimenze a vnitřní struktury), stejně tak by se měly
podobat vztahy mezi těmito komponenty. Pokud daný test měří určitý konstrukt,
měly by se v obou kulturách rovněž podobat jeho vnitřní struktura a dimenze.
Pro tyto účely je v případě, že je překládán již existující test se známou faktorovou
strukturou,

využívána

metoda

strukturálního

modelování,

konkrétně

konfirmativní faktorová analýza (Behling & Law, 2000).

Metoda strukturálního modelování
Metoda strukturálního modelování (SEM) bývá některými autory nazývána
také jako kovarianční strukturální analýza nebo analýza kovarianční struktury
(Wilkinson, 1999). Jedná se o multivariační techniku, jež sleduje vzájemné vztahy
mezi pozorovanými proměnnými (indikátory) a latentními nesledovanými
proměnnými (atributy), v matematice nazývanými faktory (Rao & Sinharay, 2007).
Obecně se SEM používá pro dosažení co možná největší shody výběrové
kovarianční matice manifestních proměnných (získané výpočtem z dat) a odhadem
populační kovarianční matice (získané výpočtem ze strukturálního modelu).
Snahou je najít takové řešení, které zabezpečí co nejmenší rozdíl mezi těmito
dvěma maticemi (Urbánek, 2000).

Model konfirmativní faktorové analýzy
Konfirmativní

faktorová

analýza

(CFA)

je

jednou

z

forem

metod

strukturálního modelování. Používá se ve chvíli, kdy jsou známy základní vztahy
mezi latentní proměnnou a indikátory. Je tedy potřeba mít dostatečné znalosti
teorie a předchozích studií, aby bylo možné rozeznat, které indikátory souvisejí
s jednotlivými faktory (Brown, 2006). Výsledky CFA zahrnují odhady faktorové
variability, faktorové zátěže jednotlivých indikátorů a chybu měření každého
z indikátorů (Kline, 2010).
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Pro zhodnocení shody (fitu) modelu lze použít tyto statistiky (indexy):

1) Chí-kvadrát
Chí-kvadrát (nazývaný také Pearsonův chí-kvadrát) ověřuje, zda má daná
náhodná veličina předem dané rozdělení pravděpodobnosti. V případě, že se
při testování modelu zjistí statisticky významný chí-kvadrát, model pak
nevyhovuje datům (nefituje). Je však nutné vzít v potaz, že je tato metoda citlivá
na: a) počet parametrů modelu (se zvyšujícím se počtem parametrů dosahuje
lepšího fitu); b) porušení předpokladu mnohorozměrné normality a c) velikost
souboru (u malých souborů mohou být nevyhovující modely považovány
za přijatelné a naopak). V případě, že je sledovaný model nadidentifikovaný,
je pravděpodobné, že bychom nedosáhli dobrého fitu i při měření celé populace.
Zjišťujeme tedy tzv. „přibližný“ fit modelu v populaci, protože i malé chyby mohou
výrazně ovlivnit hodnotu chí-kvadrátu u velkých souborů. Statisticky významný
chí-kvadrát nemusí být tudíž u větších souborů důvodem k zamítnutí modelu,
pokud je dobrý fit podpořen dalšími indexy fitu (Marsh, Balla, & McDonald, 1988;
Štochl, 2005; Tomešová, 2005; Urbánek, 2000).

2) RMSEA (root mean square error of approximation)
RMSEA

(Steiger,

1990)

analyzuje

rozdíly

mezi

naměřenými

daty

a předpokládaným modelem (s optimálně vybranými odhady parametrů) a není
tak ovlivněn velikostí vzorku.

3) CFI (comparative fit index), NNFI (nonnormed fit index) a NFI
(normed fit index)
Podstatou indexů CFI (Bentler, 1990), NNFI a NFI (Bentler & Bonett, 1980)
je porovnání fitu k základnímu modelu (většinou se předpokládá kompletní
nezávislost mezi pozorovanými proměnnými). Hodnoty těchto indexů se pohybují
od 0 do 1.
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4) SRMR (standardized root mean square of residual)
Index SRMR (Bentler, 1995) znamená druhou odmocninu z rozdílu
mezi kovariační maticí sledovaného souboru a kovariační maticí předpokládaného
modelu. Jeho hodnoty se pohybují od 0 do 1, přičemž hodnota blížící se nule značí
velmi dobrou shodu modelu s daty (Urbánek, 2000).
Fit modelu by neměl být posuzován pouze na základě indexů shody.
Pro hodnocení robustnosti a spolehlivosti by mělo být v kombinaci s indexy shody
využito také dalších indikátorů, mezi které patří například standardizované
faktorové zátěže a korelace faktorů. Indexy fitu by měly sloužit zejména jako
vodítko a je proto v určitých případech možné příjmout i modely s méně
optimálními hodnotami indexů shody (Bollen, 1989).

2.2.2.2

Test podobnosti pozic v nomologických sítích

Konceptuální ekvivalenci verzí dotazníku v původním a cílovém jazyce lze také
zkontrolovat pomocí otestování škálových skórů ve vztahu k dalším proměnným
v nomologické síti. Tento test je založen na logickém předpokladu, že vztah mezi
dvěma konstrukty v určité kultuře se bude podobat vztahu totožných konstruktů
v jiné kultuře. V případě, že se objeví zásadní rozdíly ve vztahu mezi závislostmi
těchto dvou konstruktů, které nelze teoreticky či logicky vysvětlit, je možné
zpochybnit kvalitu překladu testu nebo totožnost daných konstruktů (Behling
& Law, 2000).

2.2.2.3

Test podobnosti skórů

Testy konceptuální ekvivalence sledují, zda dvě verze testů měří v původní
i cílové kultuře stejný konstrukt s totožnými dimenzemi, popř. s rozdíly, jež lze
teoreticky vysvětlit. Již nám však neposkytují bližší informace k tomu, jestli skóre,
získaná měřením, jsou v obou kulturách chápána podobně – tedy zda např. skóre
26,5 vnímané týmové koheze u kanadské populace znamená totéž u populace
české. Téměř všechny testy podobnosti skórů používají testy signifikance
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ke zjištění, zda se statistické vlastnosti dvou verzí testů liší. Někteří autoři se
zaměřují spíše na různé typy statistických vlastností (Behling & Law, 2000).
Podle Hui a Triandise (1983) lze rozlišit tři formy podobnosti skórů:
1) metrická ekvivalence – vlastnosti obou verzí se neliší nebo jsou si velmi
podobné (např. faktorová zátěž položek);
2) skalární ekvivalence – průměrné hodnoty jsou stejné nebo podobné
u obou kultur;
3) položková ekvivalence – u zdrojové i cílové kultury se charakteristické
křivky jednotlivých položek podobají.

2.3 N ORMATIVNÍ

EK VIVALENCE

V každé společnosti existuje soubor norem, sociálních konvencí, které mají
značný vliv na řadu aspektů chování. Při převodu testů bychom měli brát v úvahu
zejména tři oblasti chování, jež mohou být těmito normami ovlivněny (Behling
& Law, 2000):
1) Ochota diskutovat o některých tématech – jednotlivé společnosti se
mohou zásadně lišit v míře, s jakou jsou ochotni hovořit s cizími lidmi
o určitých tématech, kam můžeme zahrnout např. politiku, otázky týkající
se rodiny či sexuální chování.
2) Způsob, jakým jsou vyjadřovány názory – originální a cílová společnost
se mohou rozcházet ve způsobu, jakým odpovídají na položené otázky:
a)

asertivita vs. konformita

Asertivitu lze v této souvislosti definovat jako tendenci svobodně a nezávisle
vyjadřovat své názory a postoje, bez ohledu na většinový názor ve společnosti
či přesvědčení těch, kteří jsou u moci. Konformitu je možné chápat jako sklon
odpovídat sociálně uznávaným způsobem, a to zejména tehdy, pokud mají subjekty
pocit, že s jejich odpověďmi budou obeznámeny osoby v pozici síly.
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Ačkoli jsou konformita a s ní související sociální desirabilita obvykle
pokládány za vlastnosti jednotlivců, zdá se, že existují také jako charakteristiky,
které mohou odlišovat jednotlivé kultury.
b)

vyvyšování se vs. skromnost

Jednotlivé kultury se mohou lišit v míře, s jakou vyzdvihují, nebo naopak
zlehčují své schopnosti a úspěchy. Především ve východních kulturách se objevuje
tzv. norma skromnosti (bez ohledu na pohlaví, vzdělání a věk), kdy jedinci vykazují
nižší průměrné skóre (zejména u položek obsahujících sebehodnocení), než když
jsou hodnoceni nezávislým pozorovatelem. Při mezikulturním srovnávání pak
vyvstává otázka, zda je případný rozdíl skutečný, nebo je ovlivněn právě normou
skromnosti.
c)

pozice na škále

Respondenti mohou mít rozdílný sklon k výběru hodnot na škále (extrémní
hodnoty vs. centrální tendence).
d)

přímost vs. nepřímost

Je možné odlišit tendence odpovídat na otázky přímo a jednoznačně, nebo
naopak takovým způsobem, který zastírá a zmírňuje odpovědi.
3) Vztah k cizincům (popř. tazatelům) – je potřeba brát v úvahu, že reakce
na cizí lidi a obzvlášť na ty, jež se dotazují, se mohou v různých
společnostech lišit. Někdy je na tazatele pohlíženo s podezíráním
a tzv. zavřenými ústy, odpovědi tedy budou spíše rezervované. Jindy jsou
odpovědi ovlivněny normou pohostinnosti v dané společnosti. Dotazovaní
jsou k výzkumníkům otevření, ale své odpovědi mohou volit spíše tak,
aby potěšili tazatele, než aby vyjádřili své skutečné pocity či názory.
V některých kulturách není role vědce respektována a uznávána. Otázky
výzkumníků jsou považovány za „hloupé“, a tak mají respondenti občas
tendenci jim nepřiměřeně lhát a vymýšlet si prostoduché či pošetilé
odpovědi.
Pokud jsou některé oblasti dotazníku ovlivněny rozdíly v normativní
ekvivalenci, mohou dané indikátory dosahovat mimořádně vysokých či nízkých
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průměrných hodnot, většího či menšího rozptylu, popř. odlišných korelací s jinými
indikátory, posuzujícími ten samý konstrukt (Tomešová, 2005).
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3 VĚDECKÁ OTÁZKA, CÍLE A ÚKOLY PRÁCE,
HYPOTÉZY
Dostupná odborná literatura neposkytuje dostatek informací o existenci
mezikulturních odlišností u angloamerické a české populace v oblasti týmové
koheze. U multidimenzionálních konstruktů je vhodné (zejména při použití v jiné
než originální kultuře) znovu ověřit validitu a reliabilitu dotazníku před použitím
ve vlastním výzkumu (Schutz, Eom, Smoll, & Smith, 1994).

Vědecká otázka zní tedy následovně:
Bude

do

češtiny

převedená

verze

dotazníku

Group

Environment

Questionnaire (Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) validní a reliabilní a zároveň
sémanticky, konceptuálně a normativně ekvivalentní k původní verzi?

Cílem disertační práce je mezikulturní převod dotazníku týmové atmosféry
GEQ (Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) a ověření jeho validity a reliability.

Z výše vytčeného cíle vyplynuly následující úkoly:
1) Výběr vhodné překladové metody a překlad dotazníku.
2) Posouzení přítomnosti možných normativních odlišností porovnáním
popisných statistik původní a přeložené verze dotazníku.
3) Zhodnocení citlivosti převedeného dotazníku k přítomnosti rozdílů
v týmové kohezi mezi pohlavími tak, jak byla dokumentována v původním
výzkumu.
4) Ověření faktorové struktury u přeložené verze a porovnání se strukturou
původního dotazníku.
5) Odhad reliability české verze dotazníku.
6) Zjištění vlivu pozitivní/negativní formulace položek na vnitřní reliabilitu
subškál dotazníku GEQ.
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7) Ověření obsahové validity, stanovení obsahu konceptu týmové koheze
v naší kultuře a jeho porovnání s obsahem dotazníku GEQ.
8) Odhad prediktivní validity české verze dotazníku.

Byly formulovány následující hypotézy:

Hypotéza č. 1
U přeloženého a původního dotazníku se průměry jednotlivých subškál
u mužů a žen věnujících se individuálním a týmovým sportům nebudou statisticky
významně lišit.

Hypotéza č. 2
U přeloženého dotazníku se u mužů a žen budou statisticky významně lišit
průměry u stejných subškál jako u původního dotazníku.

Hypotéza č. 3
Faktorová struktura české verze dotazníku GEQ se nebude lišit od původní
verze.

Hypotéza č. 4
Vnitřní konzistence měřená pomocí Cronbachova koeficientu α bude
u souboru A pro všechny subškály vyšší než 0,70.

Hypotéza č. 5
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.
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Hypotéza č. 6
Index obsahové validity CVR (content validity ratio) bude u všech indikátorů
dosahovat hodnot vyšších než 0,29.

Hypotéza č. 7
Mezi sportovci rozdělenými do skupin podle vnímané úspěšnosti týmu budou
existovat statisticky významné rozdíly (p ≤ 0,05) v průměrných hodnotách
jednotlivých subškál týmové koheze.
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4 VÝZKUMNÝ SOUBOR A METODA SBĚRU DAT
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). Třináct respondentů pohlaví neuvedlo.
Muži se nejčastěji věnovali hokeji (50 % respondentů), fotbalu (17 %), házené
(7,5 %) a basketbalu (6,5 %), zbývajících 19 % tvořili sportovci provozující
softball, squash, kickbox, veslování, volejbal, florbal, tenis, kanoistiku, sportovní
šerm, běh na lyžích, karate a atletiku.
U žen byl nejvíce zastoupeným sportem volejbal (23,5 %), dále basketbal
(17,5 %), aerobik (15,5 %), házená (13 %), pozemní hokej (7,5 %), rock and roll
(5 %) a cheerleading (4,5 %). Ve zbývajících 13,5 % se ženy účastnily softballu,
tance, atletiky, karate, tenisu, kickboxu, běhu na lyžích, sportovního šermu
a kanoistiky.
Sběr dat probíhal v akademickém roce 2008/2009 ve spolupráci
s frekventanty 2. ročníku studia trenérské školy – licence A na UK FTVS
a v akademickém roce 2009/2010 ve spolupráci se studenty UK FTVS v 1. ročníku
navazujícího magisterského studia oboru Management tělesné výchovy a sportu,
kteří navštěvovali předmět Sociální psychologie, psychologie sportu. Ti byli
ve výuce krátce seznámeni s cílem studie a administrací dotazníku a v rámci svých
seminárních prací byli požádáni o distribuci a sběr dotazníků (viz příloha 2)
vyplněných členy sportovních týmů či skupin individuálních sportovců starších
18 let.
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).
Muži se věnovali hokeji (24,5 % respondentů), tenisu (15,5 %), dále pak judu
(9 %), atletice (8,5 %), házené (8 %), fotbalu (7 %) a severské kombinaci (6 %),
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zbývajících 21,5 % náleželo skokům na lyžích, běhu na lyžích, curlingu, karate,
alpskému lyžování, basketbalu, biatlonu, kuželkám a veslování.
U žen byl nejčastěji zastoupen tenis (29,5 %), dále házená (17 %), atletika
(9 %), běh na lyžích (7 %), volejbal (7 %), curling (7 %), sportovní gymnastika
(5,5 %) a judo (5,5 %), mezi další provozované sporty (13,5 %) patřily lední hokej,
cyklistika, golf a karate.
Sběr dat se uskutečnil v akademickém roce 2012/2013 ve spolupráci
s frekventanty 2. ročníku studia trenérské školy – licence A na UK FTVS. Ti byli
v písemné formě krátce seznámeni s cílem studie a administrací dotazníku
(viz příloha 3). Byli požádáni, aby ho vyplnili sami a předali k vyplnění také dalším
šesti sportovcům starším 18 let.
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. Konkrétně se jednalo o studenty 2. ročníku
bakalářského studia oboru Management tělesné výchovy a sportu, navštěvující
předmět Stress management, studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru
Tělesná výchova a sport, navštěvující předmět Psychologie sportu, a studenty
2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Učitelství pro střední školy –
tělesná výchova, navštěvující předmět Sociální psychologie, psychologie sportu.
Soubor se skládal z 99 mužů (průměrný věk 22,99 ± 1,66 roků) a 56 žen
(průměrný věk 22,29 ± 1,64 roků). Čtyři respondenti pohlaví neuvedli.
Muži se nejčastěji věnovali fotbalu (25 %), dále atletice (11 %), plavání (8 %),
lednímu hokeji (7 %), bojovým sportům (7 %), cyklistice (6 %), basketbalu (5 %)
a florbalu (5 %). Zbývajících 26 % patřilo tenisu, triatlonu, bobům, nohejbalu,
americkému fotbalu, házené, sportovnímu lezení, volejbalu, běhu na lyžích,
akrobatickému lyžování, frisbee, golfu, přírodním vícebojům a kanoistice.
K nejvíce provozovaným sportům u žen náležely sportovní gymnastika (14 %),
atletika (12,5 %) a aerobic (11 %), dále pak volejbal, florbal a tanec (po 7 %),
s 5,5 % basketbal, tenis a plavání. Mezi další sporty (25 %) patřily házená, softbal,
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fotbal, golf, běh na lyžích, jezdectví, karate, lední a pozemní hokej, moderní pětiboj,
ragby, sportovní lezení a bojové sporty.

Sběr dat probíhal v průběhu školního roku 2013/2014. Studenti vyplňovali
modifikovanou verzi dotazníku s pozitivně formulovanými otázkami (viz příloha
4) po krátké instruktáži vždy v úvodu semináře příslušného předmětu. Celá
procedura trvala přibližně 30 minut. Studenti byli informováni, že vyplňování
dotazníku je dobrovolné, žádný z nich však vyplnění neodmítl.

Statistické metody použité pro analýzu sebraných dat jsou blíže popsány
ve výsledkové části studie.
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5 VÝSLEDKY
5.1 P ŘEKLAD

DOTAZNÍKU

GEQ

Pro překlad dotazníku GEQ byla využita metoda modifikovaného přímého
překladu (Behling & Law, 2000) s analýzou protokolu (Hines & Snowden, 1993).
Z oblasti tělesné výchovy a sportu jsme oslovili tři odborníky (dva muže
a jednu ženu) s dostatečnými znalostmi jak sportovní terminologie, tak anglického
jazyka. Byli požádáni, aby se při překladu dotazníku snažili co nejpřesněji
vystihnout a zachovat smysl daných výroků a slov, spíše než aby provedli doslovný
překlad. Při překládání pracovali nezávisle na sobě.
V dalším kroku jsme tyto tři verze překladu porovnali a s poznámkami je
vrátili překladatelům k pročtení. Na následné schůzce jsme s překladateli
po společné diskuzi vytvořili první verzi překladu dotazníku.
Tato verze byla předložena dvěma pracovníkům Katedry pedagogiky,
psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu na UK FTVS. Ti měli možnost
vyjádřit své připomínky a komentáře ke znění a formulaci jednotlivých položek.
Tím vznikla druhá verze překladu dotazníku.
Pro analýzu protokolu jsme oslovili šest studentů UK FTVS (čtyři muže a dvě
ženy), jimž jsme předložili druhou verzi dotazníku a požádali je o její vyplnění.
Současně byli vyzváni, aby nám sdělovali své porozumění pokynům a jednotlivým
položkám, motivaci k jednotlivým odpovědím i případné připomínky k formulaci
jakékoli části dotazníku.
Na základě těchto informací a připomínek byla vytvořena definitivní verze
překladu dotazníku.
Cílem převodu anglické verze dotazníku GEQ do českého jazyka nebyl jeho
doslovný překlad, nýbrž spíše vystižení vhodných výrazů a frází, které mají stejný
význam jako původní položky.
Překlad indikátorů jednotlivých subškál je uveden v tabulkách 2–5.

73

Pro převáděný dotazník jsme zvolili název Dotazník týmové atmosféry, názvy
zkratek jednotlivých subkonstruktů jsme ponechali v originálním znění (pro lepší
orientaci při mezikulturním porovnávání).
Originální verze dotazníku v anglickém jazyce je uvedena v příloze 1, česká
verze v příloze 2.
Tabulka 2 | Překlad jednotlivých indikátorů subškály ATG-S

1.

3.

5.

7.

9.

Nerad/a se účastním společných mimosportovních akcí našeho týmu.
I do not enjoy being part of the social activities of this team.
Po skončení sezóny mi lidé z týmu nebudou chybět.
I am not going to miss the members of this team when the season ends.
Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.
Some of my best friends are on this team.
Raději si vyjdu se svými přáteli než s lidmi z našeho týmu.
I enjoy other parties more than the team parties.
V současné době je pro mě náš tým tou nejdůležitější skupinou lidí.
For me, this team is one of the most important social groups to which I belong.

Tabulka 3 | Překlad jednotlivých indikátorů subškály ATG-T

2.

4.

6.

8.

Nejsem spokojen/a s množstvím času, kdy jsem nasazen/a do soutěže.
I am not happy with the amount of playing time I get.
Nejsem spokojen/a s touhou našeho týmu vyhrávat.
I am unhappy with my team’s level of desire to win.
V našem týmu nemám dost příležitostí zlepšit svůj osobní výkon.
This team does not give me enough opportunities to improve my personal performance.
Nemám rád/a styl hry našeho týmu.
I do not like the style of play on this team.
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Tabulka 4 | Překlad jednotlivých indikátorů subškály GI-S

11.

13.

15.

17.

Lidé z našeho týmu si za zábavou vyjdou raději sami než jako tým.
Members of our team would rather go out on their own that get together as a team.
S týmem si jdeme sednout do hospody jen výjimečně.
Our team members rarely party together.
Náš tým by rád strávil nějaký čas společně i po skončení sezóny.
Our team would like to spend time together in the off-season.
Mimo tréninky nemají členové našeho týmu spolu mnoho společného.
Members of our team do not stick together outside of practice.

Tabulka 5 | Překlad jednotlivých indikátorů subškály GI-T

10.

12.

14.

Náš tým je jednotný v úsilí dosáhnout stanoveného cíle.
Our team is united in trying to reach its goals for performance.

Každý člen týmu nese zodpovědnost za špatný výkon nebo prohru.
We all take responsibility for any loss or poor performance by our team.

Členové našeho týmu mají rozdílné představy o tom, čeho bychom měli společně dosáhnout.
Our team members have conflicting aspirations for the team’s performance.
Když má někdo problém v tréninku, celý tým se mu snaží pomoci, aby se dostal zpátky do hry.

16.

18.

If members of our team have problems in practice, everyone wants to help them so we can get
back together again.
V našem týmu není zvykem otevřeně hovořit o zodpovědnosti jednotlivých členů v zápase či
v tréninku.
Members of our team do not communicate freely about each athlete’s responsibilities during
competition or practice.
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5.2 P OPISNÉ

STAT ISTIK Y

GEQ

Popisné statistiky Dotazníku týmové atmosféry pro soubor A jsou
zpřehledněny v tabulce 6. Zde jsou uvedeny průměrné skóry (M), směrodatné
odchylky (SD) a normalita rozložení pro všech 18 indikátorů a souhrnně
pro jednotlivé subškály. K výpočtu byl využit statistický software SPSS 17.
Hodnoty skewness a kurtosis naznačují, že marginální rozložení všech subškál
byla přibližně normální; hodnoty skewness dosahovaly v průměru -0,427, přičemž
všechny hodnoty byly negativní (rozsah od -0,772 do -0,189), a hodnoty kurtosis
se pohybovaly od -0,484 do 0,304.
Tabulka 6 | Popisné statistiky pro soubor A
Položka

ATG-S
1
3
5
7
9

ATG-T
2
4
6
8

GI-S
11
13
15
17

GI-T
10
12
14
16
18

M

SD

Skewness

Kurtosis

32,09

7,49

-0,499

-0,112

7,25
6,79
6,83
5,81
5,42

2,20
2,21
2,28
2,27
2,36

-1,309
-1,005
-0,979
-0,379
-0,158

0,761
0,153
-0,086
-0,723
-1,041

26,63

6,53

-0,772

0,304

6,57
6,55
6,70
6,81

2,38
2,33
2,26
2,12

-0,733
-0,740
-0,882
-0,996

-0,608
-0,569
-0,185
,229

22,72

6,67

-0,189

-0,484

5,59
5,30
5,73
6,12

2,23
2,66
2,33
2,18

-0,216
-0,204
-0,388
-0,538

-0,899
-1,238
-0,854
-0,632

30,34

7,12

-0,247

-0,215

6,30
6,94
5,76
5,64
5,70

2,30
2,22
2,39
2,29
2,33

-0,603
-1,083
-0,293
-0,334
-0,318

-0,702
0,318
-1,052
-0,831
-0,909

V tabulkách 7 a 8 jsou porovnány průměrné hodnoty jednotlivých subškál
souboru A s průměry, které byly Carronem, Brawleym a Widmeyerem (2002)
uvedeny jako normy. Pro stanovení těchto norem byla využita data ze studií
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uskutečněných v letech 1984–86, jichž se zúčastnili dospělí sportovci soutěžící
na různých úrovních (od oblastních soutěží po sportovce na vrcholové úrovni),
v průběhu různých období tréninkového cyklu. Soubor tvořilo 498 mužů
(381 provozujících týmové a 117 individuální sporty) a 276 žen (197 provozujících týmové a 79 individuální sporty). Komparace byla provedena sérií
dvouvýběrových t-testů.
Muži účastnící se týmových sportů dosahovali v porovnání s původními
normami statisticky významně nižších hodnot u subškál skupinová integrace –
sociální koheze (p ≤ 0,001) a skupinová integrace – úkolová koheze (p ≤ 0,05). Muži
provozující individuální sporty dosahovali v subškále skupinová integrace –
úkolová koheze statisticky významně vyššího průměru (p ≤ 0,001) ve srovnání
s původními normami (viz tabulka 7).
Tabulka 7 | Porovnání průměrů jednotlivých subškál u norem (Carron, Brawley, & Widmeyer,
2002) a souboru A – muži z individuálních a týmových sportů
Muži
Subškály
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T
N

Týmové sporty
Norma SD Soubor A SD
31,4
26,0
23,7
30,8

6,9
6,8
6,4
6,9

n = 381

31,4
26,0
21,8
29,7
n = 704

7,3
6,3
6,3
7,2

p
1,000
1,000
0,001
0,015

Individuální sporty
Norma SD Soubor A SD
30,9
29,5
24,2
29,8

7,4
5,8
6,1
6,4

n = 117

32,4
30,0
23,4
33,4

8,1
5,3
7,4
6,9

p
0,183
0,541
0,411
0,001

n = 80

Ženy účastnící se týmových sportů vnímaly oproti původním normám
statisticky významně vyšší úroveň týmové koheze u subškál individuální
atraktivita týmu – sociální koheze (p ≤ 0,01) a skupinová integrace – sociální koheze
(p ≤ 0,001), nižší naopak u skupinové integrace – úkolové koheze (p ≤ 0,01).
V případě individuálních sportů se ženy lišily u subškál individuální atraktivita
týmu – sociální koheze (p ≤ 0,05) a skupinová integrace – úkolová koheze (p ≤
0,001), kdy v obou případech dosahovaly statisticky významně vyšších hodnot
v porovnání s původními normami (viz tabulka 8).
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Tabulka 8 | Porovnání průměrů jednotlivých subškál u norem (Carron, Brawley, & Widmeyer,
2002) a souboru A – ženy z individuálních a týmových sportů
Ženy
Subškály
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T

Týmové sporty
Norma SD Soubor A SD
31,1
26,5
20,9
31,9

6,8
6,6
6,4
7,0

n = 197

N

33,4
25,5
25,1
29,8

7,7
7,4
7,0
6,0

p
0,003
0,179
0,001
0,003

n = 161

Individuální sporty
Norma SD Soubor A SD
32,0
30,9
24,2
30,0

7,9
6,6
7,5
7,0

n = 79

35,0
31,2
24,8
34,2

p

7,3
4,5
6,9
6,3

0,013
0,624
0,605
0,001

n = 76

Dále byly v souboru A porovnány průměrné hodnoty jednotlivých subškál
u mužů a žen jednak pro týmové, jednak pro individuální sporty (viz tabulka 9).
I v tomto případě byla ke komparaci využita série dvouvýběrových t-testů.
Ženy dosahovaly oproti mužům statisticky významně vyšších průměrných
hodnot u subškály individuální atraktivita týmu – sociální koheze, a to jak v případě
týmových (p ≤ 0,01), tak individuálních sportů (p ≤ 0,05), a dále u subškály
skupinová integrace – sociální koheze (p ≤ 0,001) u týmových sportů.
Průměrné hodnoty uvedené Carronem et al. (2002) jako normy se u mužů
a žen lišily pouze v jednom případě, a to u skupinové integrace – sociální koheze,
kdy muži dosahovali v porovnání se ženami statisticky významně vyšších hodnot
(p ≤ 0,001).
Tabulka 9 | Porovnání průměrů jednotlivých subškál u mužů a žen ze souboru A z individuálních
a týmových sportů
Muži vs. ženy
Subškály
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T
N

Muži

Týmové sporty
SD
Ženy
SD

31,4
26,0
21,8
29,7

7,3
6,3
6,3
7,2

n = 704

33,4
25,5
25,1
29,8

7,7
7,4
7,0
6,0

n = 161

p

Muži

Individuální sporty
SD
Ženy
SD

0,002
0,381
0,001
0,870

32,4
30,0
23,4
33,4

8,1
5,3
7,4
6,9

n = 80

35,0
31,2
24,8
34,2

7,3
4,5
6,9
6,3

p
0,038
0,133
0,227
0,454

n = 76
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Tabulka 10 uvádí korelace mezi jednotlivými subškálami dotazníku u souboru
A, pro srovnání jsou zde zmíněny i hodnoty ze studie Widmeyera, Brawleyho
a Carrona (1985a).
Tabulka 10 | Korelace mezi subškálami GEQ u souboru A a porovnání s původním výzkumem

Subškály
ATG-T
GI-S
GI-T

PV
0,28
0,40
0,30

ATG-S
Soubor A
0,43
0,57
0,36

ATG-T
PV
Soubor A
0,30
0,41

PV

0,33
0,48

GI-S
Soubor A

0,34

0,38

Legenda: PV – původní výzkum (Widmeyer, Brawley, & Carron, 1985a)

Vyšších korelací dosahovaly subškály ATG-S a GI-S a dále ATG-T a GI-T.
Podobnou tendenci vykazovala i data z původního výzkumu (Widmeyer, Brawley,
& Carron, 1985a). Tento výsledek naznačuje, že silnější vazby jsou mezi faktory
úkolové a sociální koheze než mezi individuální atraktivitou a skupinovou
integrací. Řada předchozích výzkumů uvádí, že dělení koheze na oblast úkolové
a sociální koheze je pro většinu skupin primární (Carron et al., 1985; Eys et al.,
2009; Festinger, Schachter, & Back, 1950).

5.3 F AKTOROVÁ

STRUK TURA

GEQ

Faktorová struktura dotazníku byla testována na subjektech souborů A a C,
a to pomocí programu pro strukturální modelování LISREL 8.7 (Jöreskog
& Sörbom, 2005) a modelu LISREL (Jöreskog, 1973; Wiley, 1973).
Pomocí

metody

strukturálního

modelování

bylo

možné

otestovat

čtyřfaktorový model dotazníku GEQ, který se skládá ze vzájemně korelovaných
subfaktorů týmové koheze (ATG-S, ATG-T, GI-S a GI-T), a zhodnotit, jak lze s jeho
pomocí vysvětlit korelace mezi jednotlivými indikátory tohoto nástroje.
K odhadu jednotlivých parametrů byla využita metoda Robust maximum
likelihood. Data pro celý soubor A jsou uvedena v tabulce 11, v tabulce 12 pak
zvlášť pro muže a pro ženy, individuální a týmové sporty.
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Pro zhodnocení fitu modelu byly použity doporučené indexy shody (Urbánek,
2000):
1) Satorra-Bentler Scaled chi-kvadrát test (Satorra & Bentler, 2010).
2) RMSEA (root mean square error of approximation; Steiger, 1990) a 90%
interval spolehlivosti. Za velmi dobrý fit jsou považovány hodnoty RMSEA
≤ 0,05. Hodnoty v rozmezí 0,05 až 0,08 značí dobrý fit a za průměrný fit
jsou považovány hodnoty 0,08 až 0,10. V případě, že hodnoty RMSEA
dosahují 0,10 a více, je to pokládáno za špatný fit, a model by měl být
proto zamítnut (Browne & Cudeck, 1993; Hooper, Coughlan, & Mullen,
2008; Urbánek, 2000).
3) NNFI (non-normed fit index; Bentler & Bonett, 1980), CFI (comparative fit
index; Bentler, 1990) a NFI (normed fit index; Bentler & Bonett, 1980).
Hodnoty těchto indexů se pohybují od 0 do 1, přičemž hodnoty 0,9 až 0,94
indikují dobrý fit, za výbornou míru shody lze považovat hodnoty ≥ 0,95
(McDonald & Marsh, 1990).
4)

SRMR (standardized root mean square of residual; Bentler, 1995),
kdy hodnota 0 znamená zcela dokonalou shodu modelu s daty. Hu
a Bentler (1995) navrhli hodnotu < 0,05 jako dobrý fit a hodnoty 0,05 až
0,10 jako přípustný fit. Později tuto hranici snížili na ≤ 0,08 (Hu & Bentler,
1999).

Tabulka 11 | Indexy fitu pro čtyřfaktorový model GEQ pro soubor A
Indexy fitu
Velikost souboru (N)
Stupně volnosti (df)
Hladina statistické významnosti (p)
Satorra-Bentler Scaled Chi-Square (χ2)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
90 Percent Confidence Interval for RMSEA (90 % C.I.)
Non-Normed Fit Index (NNFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Standardized RMR (SRMR)
Normed Fit Index (NFI)

Hodnoty
1034
129
< 0,001
741,77
0,068
(0,063; 0,073)
0,94
0,95
0,065
0,94
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Tabulka 12 | Indexy fitu strukturálního modelu GEQ pro muže, ženy, týmové a individuální sporty
ze souboru A
Indexy
Týmové
Individuální
Muži
Ženy
fitu
sporty
sporty
n
784
237
878
156
df
129
129
129
129
p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
χ2
486,72
354,42
667,29
211,26
RMSEA
0,06
0,086
0,069
0,064
90 % C.I. (0,054; 0,065) (0,075; 0,097) (0,064; 0,074) (0,048; 0,079)
NNFI
0,95
0,92
0,93
0,95
CFI
0,96
0,93
0,94
0,96
SRMR
0,061
0,088
0,069
0,084
NFI
0,94
0,90
0,93
0,90

Indexy shody indikují dobrý fit pro všechny modely. Fit modelu můžeme
označit za dobrý pro všechny skupiny, pro muže je mírně lepší. Jedinou výjimku
tvoří index SRMR, který u skupiny žen a individuálních sportů lehce překračuje
doporučenou hodnotu 0,08.
Hodnoty indexů fitu u souboru C, u něhož probíhal sběr dat pomocí
modifikované verze dotazníku s pozitivně formulovanými otázkami, jsou uvedeny
v tabulce 13. V porovnání s indexy shody pro celý soubor A (viz tabulka 11) došlo
k mírnému zlepšení hodnot NNFI a NFI, avšak hodnota indexu SRMR byla vyšší.
Tabulka 13 | Indexy fitu pro čtyřfaktorový model GEQ pro soubor C (modifikovaná verze
dotazníku)
Indexy fitu

Hodnoty

Velikost souboru (n)
Stupně volnosti (df)
Hladina statistické významnosti (p)
Satorra-Bentler Scaled Chi-Square
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
90 Percent Confidence Interval for RMSEA
Non-Normed Fit Index (NNFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Standardized RMR (SRMR)
Normed Fit Index (NFI)

159
129
< 0,001
208,03
0,062
(0,046; 0,078)
0,97
0,97
0,1
0,97
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V případě české i modifikované verze dotazníku GEQ je možné model
se čtyřmi subfaktory považovat za odpovídající originální faktorové struktuře
dotazníku.
Strukturální model pro celý soubor A je znázorněn na obrázku 3.
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Obrázek 3 | Strukturální model GEQ

Pozn.: Ovály představují latentní proměnné (faktory), obdélníky reprezentují jednotlivé indikátory.
Dlouhé šipky naznačují domněnku o vztazích mezi indikátory a latentními proměnnými, velikost
těchto vztahů vyjadřují regresní koeficienty. Krátké šipky znázorňují jedinečnost jednotlivých
indikátorů.
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5.4 V NITŘNÍ

KONZISTENCE ŠKÁL

Pro zjištění reliability jako vnitřní konzistence subškál české verze dotazníku
GEQ byl využit Cronbachův koeficient α (Cronbach, 1951). Tak bylo možné
odhadnout dolní mez tzv. generické reliability. Autoři udávají rozdílné údaje
o přijatelných hodnotách α, v rozmezí 0,70–0,95 (Bland & Altman, 1997; Nunnally,
1978; Nunnally & Bernstein, 1994).
V původním výzkumu (PV) Widmeiera, Brawleyho a Carrona (1985a) se
hodnoty koeficientu α pohybovaly v rozmezí 0,64–0,75.
Koeficienty vnitřní konzistence subškál pro celý soubor A i zvlášť pro muže,
ženy, týmové a individuální sporty jsou uvedeny v tabulce 14.
V případě celého souboru A se hodnoty α pohybovaly mezi 0,59 a 0,67
a odchylovaly se tak od doporučených hodnot. Stejně tak tomu bylo v případě,
kdy se soubor A rozdělil na skupinu mužů, žen či na individuální a týmové sporty.
Doporučených hodnot α ≥ 0,7 dosahoval jen soubor žen v případě škál ATG-T a GIS a soubor individuálních sportovců u škál ATG-S a GI-S.
Tabulka 14 | Koeficienty vnitřní konzistence subškál GEQ pro soubor A (Cronbachovo α)

Subškály
Celý soubor
Muži
Ženy
Ind. sporty
Tým. sporty

ATG-S

ATG-T

GI-S

GI-T

PV

A

PV

A

PV

A

PV

A

0,64

0,68
0,68
0,67
0,75
0,66

0,75

0,69
0,66
0,77
0,56
0,67

0,76

0,67
0,63
0,74
0,73
0,66

0,70

0,59
0,63
0,45
0,54
0,59

N
1034
784
237
156
878

Legenda: PV – původní výzkum (Widmeier, Brawley, & Carron, 1985a)

U celého souboru C se hodnoty koeficientu α pohybovaly v rozmezí 0,63–0,79,
přičemž hodnoty α ≤ 0,7 dosahovala pouze subškála GIT-T. Ačkoli se hodnoty α
v případě souboru C (i jeho jednotlivých podskupin) oproti souboru A zvýšily,
žádná z podskupin nevykazovala ve všech subškálách hodnoty α ≤ 0,7 (viz tabulka
15).
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Tabulka 15 | Koeficienty vnitřní konzistence subškál GEQ pro soubor C (Cronbachovo α)

Subškály
Celý soubor
Muži
Ženy
Ind. sporty
Tým. sporty

ATG-S

ATG-T

GI-S

GI-T

N

PV

C

PV

C

PV

C

PV

C

0,64

0,79
0,77
0,84
0,77
0,82

0,75

0,72
0,75
0,68
0,65
0,74

0,76

0,77
0,71
0,83
0,82
0,72

0,70

0,63
0,59
0,71
0,68
0,57

159
99
56
79
80

Legenda: PV – původní výzkum (Widmeier, Brawley, & Carron, 1985a)

Porovnání

hodnot

koeficientů

vnitřní

konzistence

(Cronbachovo

α)

jednotlivých subškál GEQ u našich souborů a souborů ze studií dalších autorů je
zpřehledněno v tabulkách 25–27 v příloze 5.

5.5 O VĚŘOVÁNÍ

OBSAHOVÉ VALIDITY

Pro účely ověření obsahové validity jsme použili modifikovanou verzi
dotazníku týmové atmosféry (viz příloha 3). Položky dotazníku byly setříděny
do jednotlivých subškál týmové koheze a přeformulovány tak, aby žádná položka
neobsahovala záporné tvrzení. Účastníci studie byli požádáni, aby na čtyřbodové
škále (1 – určitě ano až 4 – určitě ne) označili, do jaké míry jednotlivé položky
v příslušných subškálách vystihují:
1) tým, ve kterém sportovci dobře spolupracují a tím přispívají k lepšímu
týmovému výkonu, v případě subškály skupinová integrace – úkolová
koheze (GI-T);
2) sportovce, který svůj tým považuje za dobrý a je vysoce angažovaný
v plnění skupinových cílů, v případě subškály individuální atraktivita
skupiny – úkolová koheze (ATG-T);
3) tým, ve kterém jsou výborné meziosobní vztahy, v případě subškály
skupinová integrace – sociální koheze (GI-S);
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4) pocity sportovce, který si myslí, že jsou v jeho týmu výborné meziosobní
vztahy, v případě subškály individuální atraktivita skupiny – sociální
koheze (ATG-S).
Pomocí takto upraveného dotazníku jsme se nejdříve snažili zjistit, do jaké
míry podle respondentů jednotlivé indikátory vystihují význam daných subškál
dotazníku GEQ. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 16–19.
Získaná data jsme hodnotili výpočtem indexu obsahové validity CVR (content
validity ratio; Lawshe, 1975). Hodnoty CVR se pohybují v intervalu od -1 až 1.
Nezáporná čísla znamenají, že více než 50 % respondentů považovalo danou
položku za podstatnou, a tudíž mající vztah k měřenému subkonstruktu (v tomto
případě vystihující význam konkrétní subškály dotazníku). Pro naše potřeby jsme
použitou čtyřbodovou škálu upravili na dva body: a) podstatná (1 – určitě ano a 2 –
spíše ano) a b) nepodstatná (3 – spíše ne a 4 – určitě ne).
Lawshe (1975) vymezil minimální hodnotu CVR na 0,29. Toto kritérium však
bylo stanovené pro panel 40 odborníků; v našem případě se hodnocení zúčastnilo
217 respondentů.
Takto nastaveným kritériem neprošla pouze otázka číslo 11, která dosáhla
hodnoty 0,01. To znamená, že v průměru jen přibližně polovina sportovců
a trenérů ji považovala za „podstatnou“, mající vztah k danému subkonstruktu.
Zbývajících 17 otázek dosahovalo hodnot CVR od 0,42 do 0,88, což je možné
interpretovat tak, že dotazník GEQ je jako celek z kvantitativního hlediska
obsahově validní.
Tabulka 16 | Hodnoty CVR pro jednotlivé indikátory subškály ATG-S
Indikátory

CVR

1.

Rád/a se účastním společných mimosportovních akcí našeho týmu.

0,88

3.

Po skončení sezóny mi lidé z týmu budou chybět.

0,72

5.

Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.

0,49

7.

S lidmi z našeho týmu si vyjdu stejně rád/a jako se svými přáteli.

0,74

9.

V současné době je pro mě náš tým tou nejdůležitější skupinou lidí.

0,75
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Tabulka 17 | Hodnoty CVR pro jednotlivé indikátory subškály ATG-T

Indikátory

CVR

2.

Jsem spokojen/a s množstvím času, kdy jsem nasazen/a do soutěže.

0,47

4.

Jsem spokojen/a s touhou našeho týmu vyhrávat.

0,43

6.

V našem týmu mám dost příležitostí zlepšit svůj osobní výkon.

0,83

8.

Mám rád/a styl hry našeho týmu.

0,85

Tabulka 18 | Hodnoty CVR pro jednotlivé indikátory subškály GI-S
Indikátory

CVR

11.

Lidé z našeho týmu si spolu často vyjdou za zábavou.

0,01

13.

S týmem si jdeme často sednout do hospody.

0,49

15.

Členové našeho týmu by rádi strávili nějaký čas společně i po skončení
sezóny.

0,68

17.

Členové našeho týmu mají mnoho společného i mimo tréninky.

0,79

Tabulka 19 | Hodnoty CVR pro jednotlivé indikátory subškály GI-T
Indikátory

CVR

10.

Náš tým je jednotný v úsilí dosáhnout stanoveného cíle.

0,44

12.

Každý člen týmu nese zodpovědnost za špatný výkon nebo prohru.

0,47

14.

Členové našeho týmu mají shodné představy o tom, čeho bychom měli
společně dosáhnout.

0,83

16.

Když má někdo problém v tréninku, celý tým se mu snaží pomoci, aby
se dostal zpátky do hry.

0,78

18.

V našem týmu je zvykem otevřeně hovořit o zodpovědnosti
jednotlivých členů v zápase či v tréninku.

0,42
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Procentuální zastoupení odpovědí pro jednotlivé indikátory jsou uvedena
v tabulkách 28–31 v příloze 6.
Dále jsme účastníky studie požádali, aby vyjádřili z jejich pohledu
nejdůležitější faktory pro dosažení vysoké týmové koheze u jednotlivých subškál
dotazníku GEQ. Pro tyto účely byla modifikovaná verze dotazníku GEQ doplněna
o pět otevřených otázek, jež měly za cíl zjistit, co je podle respondentů
nejdůležitější pro to, aby:
a) sportovci v týmu dobře spolupracovali a tím přispívali k lepšímu
týmovému výkonu (GI-T);
b) sportovec svůj tým považoval za dobrý a plně se angažoval v plnění
skupinových cílů (ATG-T);
c) byly v týmu výborné meziosobní vztahy (GI-S);
d) každý jednotlivý člen mohl o svém týmu říct, že jsou v něm výborné
meziosobní vztahy (ATG-S);
e) byl tým dobrým týmem (co nikde jinde nebylo zmíněno).
Této části studie se zúčastnilo celkem 54 žen a 163 mužů, čímž jsme získali
množství kvalitativních dat, které byly následně zpracovány pomocí jednoduché
obsahové analýzy.
Jednotlivé odpovědi byly posuzovány z hlediska toho, zda jejich obsah
odpovídá některé ze čtyř subškál dotazníku. Tato analýza byla provedena dvěma
hodnotitelkami (autorkou výzkumu a spolupracovnicí z Katedry pedagogiky,
psychologie a didaktiky UK FTVS). Z celkového množství 1 878 výrazů se
konceptuálnímu modelu dotazníku vymykala pouze jedna kategorie odpovědí
zmiňujících trenéra (např. dobrý trenér, autorita trenéra). Celkem se výrazy
týkající se trenéra vyskytly 67x (4 %) u prvních čtyř otázek (a–d) a 47x (20 %)
u poslední otázky (e).
Při rozboru jsme se také zaměřili na to, do jaké míry použité výrazy a slovní
spojení od respondentů poskytnou podporu pro indikátor č. 13 „S týmem si jdeme
sednout do hospody jen výjimečně.“ (resp. pro jeho pozitivně formulovanou
variantu „S týmem si jdeme často sednout do hospody.“), který jsme při překladu
88

vnímali jako problematický. Zmínka o společném chození do hospody se
ve výpovědích trenérů a sportovců neobjevila ani jednou, takže se její formulace
z kvalitativního hlediska nezdá být vhodná.
Další možnou operacionalizací skupinové integrace – sociální koheze by podle
analyzovaných dat mohla být „zábava, smysl pro humor, společně se zasmát“.
Ačkoli se tato odpověď objevila celkem pouze 36x (1,9 %), byla jedinou
smysluplnou

alternativní

operacionalizací

navrženou

samotnými

trenéry

a sportovci. V neposlední řadě z analýzy vyplynulo, že se stejné výrazy vyskytovaly
u všech pěti otázek (a–e), což znamená, že trenéři a sportovci nebyli v tomto
případě schopni rozlišit sociální a úkolovou stránku koheze.

5.6 O VĚŘOVÁNÍ

PRED IKTIVNÍ VALIDITY

Prediktivní validita je jedním z druhů konvergentní validity a vyjadřuje,
do jaké míry operacionální definice předpovídá výsledek, k jehož odhadu byla
navržena (Vaughn & Daniel, 2012).
Jednou z možností ověření prediktivní validity dotazníku GEQ je podle
Brawleyho et al. (1987) zjistit jeho schopnost rozdělit subjekty do jejich
přirozených skupin. Pro tyto účely byl využit konceptuální předpoklad,
že odpovědi subjektů na položky dotazníku GEQ budou odrážet míru vnímané
týmové koheze v souvislosti s úspěšností jejich týmu.
Pro ověření prediktivní validity byla využita data ze souboru A, která byla
testována pomocí analýzy rozptylu s jednoduchým tříděním (ANOVA). Nezávislou
proměnnou (prediktorem) byla úspěšnost týmu a za závislou proměnnou jsme
považovali úroveň týmové koheze (v jednotlivých subškálách – ATG-S, ATG-T, GI-S
a GI-T). Analýza byla provedena pro muže a ženy dohromady.
Vnímaná úspěšnost týmu byla sportovci hodnocena na pětistupňové škále 1–
5, kdy 1 znamená nejvíce a 5 nejméně úspěšný.
Ve všech případech analýza odhalila signifikantní hodnoty F: pro ATG-S,
F(4,988) = 7,12, p < 0,001; pro ATG-T, F(4,988) = 20,65, p < 0,001; pro GI-S,
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F(4,988) = 12,17, p < 0,001; pro GI-T, F(4,988) = 14,98, p < 0,001. Byly proto
provedeny post-hoc testy (viz tabulky 21–24). Statisticky významné hodnoty F
znamenají, že se odpovědi u každé ze čtyř subškál lišily v závislosti na tom,
jak respondenti vnímali úspěšnost svého týmu.
Signifikantní rozdíly byly nalezeny mezi všemi skupinami u všech subškál,
s výjimkou:
-

ATG-S, kde se skupina 5 (s nejnižší vnímanou úspěšností) statisticky
významně lišila pouze od skupiny 1 (s nejvyšší vnímanou úspěšností)
a dále se nelišily průměrné hodnoty mezi skupinami 2 a 3;

-

ATG-T, kde nebyl statisticky významný rozdíl zjištěn mezi skupinami 3
a 4;

-

GI-S, kde nebyl statisticky významný rozdíl zjištěn mezi skupinami 4 a 5;

-

GI-T, kde nebyl statisticky významný rozdíl zjištěn mezi skupinami 3 a 4.

Tabulka 20 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci s různou úrovní
vnímané úspěšnosti týmu u souboru A pro subškálu ATG-S
Úspěšnost
týmu

M

1
2
3
4
5

33,97
31,99
31,64
29,60
30,72

1
0,001
0,001
0,001
0,002

Úspěšnost týmu
2
3
4
0,001 0,001
0,572
0,572
0,008 0,029
0,217 0,381

5

0,001 0,002
0,008 0,217
0,029 0,381
0,371
0,371

Legenda: 1 – nejlepší hodnocení úspěšnosti; 5 – nejhorší hodnocení úspěšnosti

Tabulka 21 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci s různou úrovní
vnímané úspěšnosti týmu u souboru A pro subškálu ATG-T
Úspěšnost
týmu

M

1
2
3
4
5

28,37
27,29
25,79
24,70
21,05

1
0,037
0,001
0,001
0,001

Úspěšnost týmu
2
3
4
0,037 0,001 0,001
0,004 0,001
0,004
0,170
0,001 0,170
0,001 0,001 0,001

5
0,001
0,001
0,001
0,001

Legenda: 1 – nejlepší hodnocení úspěšnosti; 5 – nejhorší hodnocení úspěšnosti

90

Tabulka 22 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci s různou úrovní
vnímané úspěšnosti týmu u souboru A pro subškálu GI-S
Úspěšnost
týmu

M

1
2
3
4
5

24,53
23,27
22,11
19,93
20,15

1
0,020
0,001
0,001
0,001

Úspěšnost týmu
2
3
4
0,020 0,001 0,001
0,029 0,001
0,029
0,008
0,001 0,008
0,001 0,035 0,839

5
0,001
0,001
0,035
0,839

Legenda: 1 – nejlepší hodnocení úspěšnosti; 5 – nejhorší hodnocení úspěšnosti

Tabulka 23 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci s různou úrovní
vnímané úspěšnosti týmu u souboru A pro subškálu GI-T
Úspěšnost
týmu

M

1
2
3
4
5

32,42
30,77
29,35
28,83
25,63

1
0,004
0,001
0,001
0,001

Úspěšnost týmu
2
3
4
0,004 0,001
0,013
0,013
0,023 0,556
0,001 0,001

5

0,001 0,001
0,023 0,001
0,556 0,001
0,007
0,007

Legenda: 1 – nejlepší hodnocení úspěšnosti; 5 – nejhorší hodnocení úspěšnosti

Od respondentů ze souboru A jsme dále měli k dispozici informace o jejich
věku, jak dlouho daný sport provozují, kolik let jsou členy současného týmu,
kolikrát týdně společně trénují, jak je jejich tým veliký, jak dlouho mají současného
trenéra a v jakém stádiu sezóny se právě nacházejí. U uvedených proměnných jsme
stanovili následující kategorie:
1) věk (A) – do 21; 22–25; 26–30; 31 a více let
2) délka provozování daného sportu (B) – do 5; 5,1–10; 10,1–15; 15,1–20;
20,1 a více let
3) délka trvání členství v současném týmu (C) – do 1 roku; 1,1–5; 5,1–10;
10,1 a více let
4) týdenní četnost společných tréninků s týmem (D) – méně než 2x; 3–5x;
6x a více
5) velikost týmu (E) – 1–10; 11–15; 16–20; 21 a více osob
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6) délka trvání působení současného trenéra (F) – do 1 roku; 1,1–3; 3,1–
5; 5,1 a více let
7) aktuální stádium sezóny (G) – přestávka, přípravné, soutěžní období

U těchto dat jsme také provedli analýzu rozptylu s jednoduchým tříděním
(ANOVA). Nezávislými proměnnými (prediktory) byly jednotlivé kategorie (A–F)
a za závislou proměnnou jsme považovali úroveň týmové koheze (v jednotlivých
subškálách – ATG-S, ATG-T, GI-S a GI-T). Analýza byla provedena pro muže a ženy
dohromady (viz tabulka 25).
Tabulka 24 | Výsledky jednofaktorové ANOVA pro jednotlivé subškály

Proměnná

Df

A

ATG-S

ATG-T

GI-S

GI-T

F

p

F

p

F

p

F

p

3, 1014

3,83

0,010

1,53

0,206

0,98

0,401

3,29

0,020

B

4, 988

5,17

0,001

6,14

0,001

7,21

0,001

6,88

0,001

C

3, 1002

0,81

0,487

0,82

0,481

4,07

0,007

3,60

0,013

D

2, 1010

1,12

0,328

3,93

0,020

5,56

0,004

0,90

0,406

E

3, 1013

2,27

0,044

4,60

0,003

5,92

0,001

3,46

0,016

F

3, 999

5,29

0,001

4,39

0,004

7,96

0,001

1,78

0,148

G

2, 1006

4,13

0,016

2,27

0,067

15,23

0,001

7,29

0,001

Sledování vztahů týmové koheze a výše uvedených proměnných je mimo
rámec této studie. Pro proměnné, u nichž se vyskytly statisticky významné
hodnoty F, jsme provedli post-hoc testy. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 32–51
v příloze 7.
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6 DISKUZE
Výsledky naší studie můžeme stručně shrnout tak, že česká verze dotazníku
GEQ (Dotazník týmové atmosféry) je validní a reliabilní a lze ji považovat
za dostatečně ekvivalentní k originální verzi. Není však na tomto místě 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.

6.1 P ŘEKLAD

DOTAZNÍKU

Jednou z důležitých oblastí při převodu dotazníku z cizího jazyka – ať již
pro využití v cílové kultuře, či pro účely mezinárodního srovnávání – je získání
vhodného a ekvivalentního překladu indikátorů daného nástroje. Podle Jowella
(1998) je až u 50 % zemí při překladu nutné převádět indikátory dotazníku
do vlastních funkčně srovnatelných výrazů a frází, což s sebou může přinášet řadu
problémů a komplikací. Problematika převodu (překladu) je odborníky často
zmiňována jako jedna z významných překážek srovnávacích studií (Harkness,
2003; Scheuch, 1993).
Metoda zpětného překladu není v současné době některými autory
doporučována, zejména z toho důvodu, že při ní dochází k porovnání původní
a zpětně přeložené verze testu a neposkytuje tak dostatek informací o verzi
v cílovém jazyce (Banville, 2000; Behling & Law, 2000; Hambleton, 1993). V naší
studii byli proto při převodu dotazníku metodou modifikovaného přímého
překladu překladatelé požádáni, aby se u jednotlivých položek dotazníku GEQ
snažili o nejpřesnější vystižení a zachování původního smyslu výroků, spíše než
aby provedli doslovný překlad originálních položek.
Jednou z možných problematických otázek při překladu dotazníku GEQ
je položka „Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.“ (Some of my best
friends are on this team.). Je možné, že se význam slovního spojení „nejlepší přítel“
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bude u jednotlivých respondentů lišit. Dá se předpokládat rozdílná reakce mezi
muži a ženami, neboť se obecně má za to, že muži tak často nehovoří o tom, že by
měli více „nejlepších přátel“, pokud se vůbec o někom jako o nejlepším příteli
vyjádří. Naproti tomu pro ženy je mnohem přirozenější mluvit o tom, že mají
nejlepší přítelkyni/přítelkyně. McClain (2005) proto navrhuje přeformulovat tento
indikátor v následujícím znění: „Alespoň k některým členům našeho týmu cítím
silnou náklonnost.“ (I have a strong liking for at least some of my team members.).
V původní verzi dotazníku se dále objevuje anglický výraz „party“, jehož
překlad by bylo možná v budoucnu vhodné upravit. Byl použit v položce „Raději si
vyjdu se svými přáteli než s lidmi z našeho týmu.“ (I enjoy other parties more than
the team parties.), která, jak se později ukázalo, byla (ve své pozitivní formulaci)
při ověřování obsahové validity hodnocena respondenty nízko. Podruhé se tento
pojem vyskytl v indikátoru „S týmem si jdeme sednout do hospody jen výjimečně.“
(Our team members rarely party together.) Při překladu jsme se snažili nahradit
podstatné jméno „party“ výrazem/slovním spojením vhodnějším pro naši kulturu.
Ačkoli v rozhovorech při vyplňování dotazníku subjekty neuváděly, že by jim
v těchto dvou případech použité výrazy nevyhovovaly, bylo by vhodné navrhnout
další alternativy překladů, zejména pro prvně zmíněný indikátor.

6.2 P OPISNÉ

STAT ISTIK Y

Při porovnání námi naměřených průměrných hodnot a těch, které jsou
uváděny jako normy (Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002), vyplývá, že v oblasti
týmových sportů dosahují čeští muži a ženy významně nižších hodnot u subškály
skupinová integrace – úkolové koheze, u mužů současně i u skupinové integrace –
sociální koheze.
Významně vyšších hodnot ve srovnání s americkými normami naopak
dosahují čeští muži a ženy provozující individuální sporty u subškály skupinová
integrace – úkolová koheze, ženy navíc i u subškály individuální atraktivita týmu –
sociální koheze. V případě týmových sportů dosahovaly vyšších hodnot české ženy
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u individuální atraktivity týmu – sociální koheze a skupinové integrace – sociální
koheze. Hypotéza č. 1 byla tedy zamítnuta.
Normativní hodnoty nám, nejen ve výzkumu v oblasti sportovní psychologie,
poskytují cenné informace při porovnávání výsledků jednotlivce či skupiny
s průměrnými hodnotami zvolené proměnné v dané populaci. Je však potřeba si
uvědomit, že průměrné hodnoty proměnných se v populaci mohou v průběhu času
měnit (např. z důvodu nárůstu populace), a proto je vhodné tyto normy po určité
době přepočítat (Carron, Brawley, & Widmeyer, 2002). Normy pro americkou
kulturu byly stanoveny na základě výzkumu v letech 1984–86, v období, kdy se
dotazník GEQ vyvíjel. Ačkoli od této doby byl dotazník GEQ využit v celé řadě studií
a bylo by tedy možné nalézt novější údaje o průměrných hodnotách týmové
koheze, nelze je použít pro účely komparace. Zejména proto, že tyto studie
nedisponují dostatečně velikým vzorkem sportovců, účastnících se širšího spektra
týmových či individuálních sportů na různých úrovních soutěže, a měření
zřídkakdy probíhá v rozdílných stádiích sezóny.
Analýza popisných statistik naznačila, že se v naší kultuře průměrné hodnoty
některých subškál liší od hodnot, které byly pro americkou kulturu prohlášeny
za normy. Můžeme uvažovat nad tím, zda jsou tyto rozdílné průměrné hodnoty
zjištěné u českých sportovců dané skutečnou mezikulturní odlišností (např.
v oblasti faktorů prostředí či vedení), či jsou do jisté míry odrazem změn
ve sportovním prostředí za uplynulých 30 let.

6.3 R OZDÍLY

V TÝMOVÉ KOHEZI MEZI MUŽI A ŽENAMI

Při porovnávání průměrných hodnot jednotlivých subškál dotazníku GEQ
mezi muži a ženami jsme zjistili, že ženy účastnící se týmových sportů mají
významně vyšší míru týmové koheze u subškály individuální atraktivita týmu –
sociální koheze (jak u individuálních, tak týmových sportů) a u subškály skupinová
integrace – sociální koheze.
Tyto výsledky se neshodují s normativními údaji (Carron et al., 2002), kde jediný
významný rozdíl mezi muži a ženami představovala vyšší průměrná hodnota
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u mužů v subškále skupinová integrace – sociální koheze. Hypotézu č. 2 tedy
zamítáme.
U české populace nebyly doposud provedeny podobné studie, sledující
genderové odlišnosti v souvislosti s týmovou kohezí, a není tudíž možné s nimi
naše výsledky porovnat. Jsou však v souladu například s výzkumem, který provedli
Reis a Jelsma (1978). Ti uvedli, že soutěžní sport má pro muže a ženy rozdílný
význam, přičemž svou roli hrají především stereotypy. Ve své studii, jíž se účastnili
sportovci z amerických vysokých škol, došli k závěru, že muži jsou více zaměřeni
na aspekty soutěže, vítězství a porážky soupeře, zatímco pro ženy je atraktivnější
samotná účast v soutěži, interakce s ostatními členy týmu a soupeři a také
každodenní společenský život týmu. Z výsledků vyplývá, že mužské týmy vnímají
vyšší úkolovou kohezi, u ženských týmů převažuje koheze sociální.
Podobné výsledky odhalila studie Thompsona a Albinsona (1991), sledující
mužské a ženské týmy veslařů, kde muži dosahovali v porovnání se ženami vyšších
hodnot úkolové koheze, a také nedávný výzkum Martina, Brunera, Eyse a Spinka
(2014), podle něhož je sociální koheze (ve srovnání s úkolovou) pro výkon
ženských týmů významnější.
K rozdílným závěrům došli Widmeyer, Brawley a Carron (1985b), kteří
při sledování týmové koheze u mužů a žen provozujících kolektivní sporty zjistili,
že úkolová koheze byla vyšší u ženských týmů.
Podle Carrona a Hausenblase (1998) nelze učinit jednotný závěr, zda a jak se
muži a ženy liší ve vnímání týmové koheze ve sportu. V tomto případě by mohla
svou roli hrát skutečnost, že v jednotlivých studiích docházelo ke sledování týmové
koheze rozdílným způsobem.
Dalším z možných důvodů jsou také již zmíněné stereotypy (Reis & Jelsma,
1978). Z historického pohledu lze sportovní odvětví rozlišit na „mužské sporty“
(fotbal, hokej, ragby), „ženské sporty“ (rytmická gymnastika, synchronizované
plavání) a sporty tzv. „genderově neutrální“ (volejbal, golf, tenis) (Koivula, 2001),
což může mít za následek i rozdílné vnímání koheze. Rovněž existují rozdíly
v kulturách jednotlivých sportů a liší se také stereotypy chování v jejich rámci –
je tudíž možné, že vnímání týmové koheze se bude lišit např. u ženských
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fotbalových týmů oproti ženskému týmu synchronizovaného plavání. U sportů,
které jsou historicky považované spíše za „mužské“, můžou ženy vnímat o něco
vyšší tlak ze strany společnosti, což může mít za následek zvýšení týmové koheze
při bourání těchto vnímaných stereotypů. Na druhou stranu může mít vnímaný
tlak okolí (v souvislosti s účastí v typicky mužském sportovním odvětví)
za následek neshody mezi členkami týmu a může tak negativně ovlivnit úroveň
vnímané týmové koheze (McClain, 2005).
Výzkumy ve sportovní psychologii zabývající se soudržností týmu jsou
ve velké většině zaměřeny na muže. Bylo by vhodné provést více studií
u sportovkyň pro lepší pochopení této problematiky a bližší vhled do týmové
koheze v případě rozdílného vnímání u mužů a žen. Tyto poznatky by byly
přínosné zejména pro oblast koedukovaných sportovních týmů.

6.4 F AKTOROVÁ

VAL IDITA

Koheze je považována za multidimenzionální a dynamický konstrukt, proto
je podle Carrona a Brawleyho (2000) důležité, aby byl její konceptuální model
testován na širokém reprezentativním průřezu skupinami z podobného sociálního
kontextu (např. sport) v různém stádiu jejich vývoje a s různorodými
charakteristikami jejich členů. Respondenti z našich souborů A i C tyto požadavky
splňovali – oslovili jsme muži a ženy, kteří se lišili věkem, pozicí v týmu, sportovní
zkušeností i druhem provozovaného sportu a úrovní soutěže, jíž se účastnili,
v různých částech ročního tréninkového cyklu.
Pro zhodnocení fitu modelu jsme použili nejčastěji využívaných indexů shody
(Urbánek, 2000).
Kvůli citlivosti chí-kvadrát testu k velikosti souboru (při dostatečně velkém
počtu respondentů může být zamítnut i naprosto adekvátní model) jsme se
při interpretaci výsledků zaměřili spíše na ostatní indexy dobré shody, kde jsme
využili doporučených hraničních hodnot, navržených Hu a Bentlerem (1999).
Výsledky ukázaly, že fit modelu můžeme označit za dobrý pro všechny skupiny
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v souboru A, pro muže je mírně lepší. Jediný index, který překračoval doporučenou
hodnotu, byl SRMR u skupiny žen a individuálních sportů.
Akceptovatelné hodnoty indexů dobré shody jsme zjistili i při analýze dat
souboru C, u něhož probíhal sběr dat pomocí modifikované verze dotazníku
s pozitivně formulovanými otázkami. Ve srovnání s indexy shody pro celý soubor A
došlo k mírnému zlepšení některých hodnot (NNFI a NFI), pouze hodnota indexu
SRMR se zvýšila. Indexy shody tedy indikují dobrý fit pro všechny modely.
Hypotéza č. 3 byla potvrzena.
Ověřování faktorové struktury dotazníku GEQ bylo předmětem řady studií
a často diskutovaným tématem. Čtyřfaktorová struktura dotazníku GEQ byla
původně podpořena studií Widmeyera et al. (1985a), v později prováděných
výzkumech však někteří autoři docházeli k rozdílným závěrům.
Schutz, Eom Smoll a Smith (1994) ověřovali faktorovou validitu originální
verze dotazníku GEQ u 740 studentů středních škol (426 mužů a 314 žen),
účastnících se různých kolektivních a individuálních sportů. Autoři provedli
konfirmativní faktorovou analýzu zvlášť pro ženy a muže a také pro individuální
a týmové sporty. Výsledky naznačily, že ženy a muži mají rozdílnou faktorovou
strukturu týmové koheze a žádný z modelů pro jednotlivé skupiny (individuální
a týmové sporty, ženy a muži) nedosahoval dostatečně vysokých indexů shody.
Podporu

nezískaly

ani

další,

v této

studii

navržené

varianty

modelů

(jednofaktorový, dvoufaktorový, hierarchický model se dvěma faktory prvního
řádu). Autoři dále provedli post hoc explorativní faktorovou analýzu, jejíž výsledky
rovněž nepodpořily čtyřfaktorovou strukturu.
K podobným závěrům dospěli při ověřování faktorové struktury dotazníku
GEQ u koaktivních sportů v roce 2002 Sullivan, Short a Cramer. Této studie se
zúčastnilo 196 univerzitních a rekreačních sportovců (83 mužů a 113 žen).
Konfirmativní faktorová analýza nepotvrdila čtyřfaktorovou strukturu GEQ
a následně provedená explorativní faktorová analýza podpořila dvoufaktorovou
strukturu. Tyto dva faktory však nevykazovaly shodu s žádnou stávající dimenzí
týmové koheze (tedy sociální a úkolovou kohezí či individuální atraktivitou
a skupinovou integrací). S přihlédnutím k předchozím nejednoznačným výsledkům
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studií došli autoři k závěru, že navrhovaná čtyřfaktorová struktura dotazníku GEQ
nemusí být vhodná pro sledování týmové koheze u koaktivních sportů. Navrhují
proto, aby se v případě využití dotazníku GEQ u koaktivních sportů tento nástroj
modifikoval a tato verze byla následně validizována.
Naproti tomu originální čtyřfaktorový model nalezl podporu ve studii Li
a Harmera (1996), kteří pomocí konfirmativní faktorové analýzy ověřovali validitu
faktorové struktury dotazníku GEQ na 321 vysokoškolských hráčích baseballu
a softballu (173 mužů a 148 žen). Autoři uvedli, že výsledky studie Schutze et al.
(1994) mohly být specifické pro zvolený vzorek (středoškolští sportovci), protože
originální struktura dotazníku GEQ byla vytvořena na podkladu dat získaných
od sportujících studentů vysokých škol a dospělých sportovců.
Jak Schutz et al. (1994), tak Li a Harmer (1996) doporučovali, aby byly
provedeny další studie, v nichž by byla faktorová struktura dotazníku GEQ znovu
ověřena. Podle Schutze et al. (1994) je zásadní, aby se konfirmativní faktorová
analýza dotazníku GEQ zopakovala na dalších sportech, aby byly jednotlivé
položky dotazníku ohodnoceny na logických a psychometrických základech a aby
se určila jejich vhodnost jakožto indikátorů daného konstruktu. To jsme v naší
studii provedli pomocí indexu obsahové validity CVR.
Autoři dotazníku GEQ (Carron et al., 1998) upozorňují, že při ověřování jeho
konstruktové validity je nutné brát v potaz fakt, že koncept týmové koheze je
dynamický a multidimenzionální konstrukt, a je tedy možné, že v daném okamžiku
měření nemusí všechny dimenze koheze nabývat u všech účastníků studie svých
charakteristických hodnot. Schutz et al. (1994) doporučují, aby u studií
multidimenzionálních konstruktů – pokud to podmínky umožňují (např. je-li
soubor dostatečně veliký) – byla faktorová struktura ověřena vždy před samotnou
analýzou dat. Replikaci výzkumů pro ověření faktorové validity považuje
za nezbytnou i Urbánek (2000).
Validizace je nepřetržitý proces. Je proto potřeba dalších studií s využitím
dotazníku GEQ.
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6.5 V NITŘNÍ

KONZISTENCE SUBŠKÁL

Dalším krokem v našem výzkumu bylo ověření reliability české verze
dotazníku GEQ, která byla u každé ze čtyř subškál zjišťována pomocí Cronbachova
koeficientu α (Cronbach, 1951). Pro ověření reliability u dynamických konstruktů,
mezi něž koheze patří, je podle Widmeyera et al. (1985) vhodnější využít metody
vnitřní konzistence než metody test-retest.
V původním výzkumu Widmeiera, Brawleyho a Carrona (1985a) se hodnoty
vnitřní konzistence subškál, testované pomocí Cronbachova koeficientu α,
pohybovaly v rozmezí 0,64–0,75. U našeho souboru A dosahoval koeficient α u tří
subškál hodnot na hranici přijatelnosti (0,67–0,69), v případě subškály GI-S byla
hodnota α o něco nižší (0,59). Reliabilitu dotazníku je tedy možné považovat
za akceptovatelnou. Hypotézu č. 4 však musíme zamítnout.
V některých později provedených studiích dosahoval koeficient α podobných
hodnot jako v původním výzkumu, avšak objevila se i řada studií, v nichž u jedné
či více subškál nabýval koeficient α neakceptovatelných hodnot (viz příloha 5).
U multidimenzionálního konstruktu týmové koheze není podle Carrona et al.
(2002) překvapivé, když se u některých subškál objeví nízká hodnota vnitřní
konzistence. U jednotlivých skupin sportovců a v průběhu jejich vývoje mohou
hodnoty Cronbachova koeficientu α dosahovat u jednotlivých subškál rozdílných
hodnot.
U souboru C (kde byla použita modifikovaná verze dotazníku s pozitivně
formulovanými otázkami) se oproti souboru A zvýšily hodnoty Cronbachova
koeficientu α u všech čtyř subškál. V případě subškál ATG-S, ATG-T a GI-S dosáhl
koeficient α hodnot ≥ 0,70 a pouze v případě GI-T byla hodnota nižší (0,63).
Stanovenou hypotézu č. 5 tak musíme zamítnout.
Originální verze dotazníku GEQ má 12 negativně a 6 pozitivně formulovaných
indikátorů. Obecně se zařazováním pozitivně i negativně formulovaných položek
snaží autoři testů předejít případné tendenci respondentů se všemi výroky
automaticky souhlasit či nesouhlasit bez ohledu na jejich obsah (Block, 1965).
To však může být jedním z důvodů, proč se v řadě výzkumů prováděných pomocí
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GEQ hodnoty vnitřní konzistence liší a v některých případech nedosahují
akceptovatelných hodnot.
Několik studií se zaměřilo na vliv pozitivní/negativní formulace položek
na validitu a reliabilitu testů (např. Eys, Carron, Bray, & Brawley, 2007; Marsh,
1996) a ve svých závěrech komentovalo vliv negativně formulovaných položek
na vnitřní konzistenci škály. Existuje totiž možnost, že je zápor respondentem
přehlédnut a odpovídá potom na opačném konci škály, což může mít vliv
na psychometrické vlastnosti testu.
Eys et al. (2007) ve své studii zjišťovali, jak se úprava dotazníku GEQ (s 18
pozitivně formulovanými položkami) projeví na jeho vnitřní konzistenci. Výsledky
ukázaly, že se hodnoty Cronbachova koeficientu α u modifikované verze GEQ
(v porovnání s originální verzí) u všech subškál zvýšily, ve třech případech
signifikantně (ATG-S, GI-S a GI-T). K podobným výsledkům jsme došli také v naší
studii. Můžeme uvažovat nad tím, zda verze dotazníku s pozitivní formulací všech
položek není pro sledování týmové koheze vhodnější, a podpořit tuto domněnku
dalším výzkumem.

6.6 O BSAHOVÁ

VALID ITA

Obsahová validita je jednou z elementárních forem validity. Většinou se
ověřuje pomocí nezávislých expertů, kteří se vyjadřují k tomu, do jaké míry
jednotlivé položky reprezentativně odhadují aspekt daného konstruktu. V případě
multidimensionálního nástroje, jakým je GEQ, vyjadřují svůj názor na to, jak dobře
daná položka vystihuje dimenzi konstruktu. Při vývoji původního dotazníku GEQ
se jeho autoři ptali odborníků a sportovců, zda jednotlivé položky GEQ reflektují
určité aspekty koheze tak, jak je to navrženo v teoretickém modelu (Carron,
Brawley, & Widmeyer, 2002).
Podobný postup jsme zvolili i v naší studii. Trenérů a sportovců jsme se ptali,
do jaké míry dané položky popisují podstatu jednotlivých subškál týmové koheze.
Pro hodnocení shody odborníků jsme využili indexu obsahové validity CVR
(Lawshe, 1975).
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Stanoveným kritériem CVR ≥ 0,29 neprošla z celkově 18 jen jedna otázka, u níž
se téměř nelišilo množství sportovců a trenérů, kteří ji považovali za podstatnou
(odrážející měřený subkonstrukt), a těch, kteří ji považovali za nepodstatnou
a neužitečnou (s okrajovým vztahem k měřenému subkonstruktu). Dotazník GEQ
je jako celek z kvantitativního hlediska po obsahové stránce validní. Hypotézu č. 6
je však nutné zamítnout.
Bohužel v tomto případě nemůžeme naše výsledky porovnat s výsledky jiných
výzkumů, neboť kromě ověřování obsahové validity při tvorbě dotazníku GEQ
(Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) se tomuto druhu validity již žádná dostupná
studie (včetně mezikulturních převodů dotazníku GEQ) podrobně nevěnovala.
Pro účely ověřování obsahové validity dotazníku byla u negativně
formulovaných položek vytvořena jejich pozitivní varianta a je možné, že tímto
došlo u otázky č. 11 (která vykazovala nízké hodnoty indexu CVR) k mírnému
zkreslení původního významu. Bude proto vhodné najít výstižnější pozitivní
formulaci této položky a analýzu zopakovat.
Určité pochybnosti, zda jsou formulace jednotlivých indikátorů dotazníku GEQ
vhodné pro sportovce účastnící se kolektivních i individuálních sportů, vyjádřili
ve své studii Sullivan, Short a Cramer (2002). Podle nich je možné, že položky
zabývající se stylem hry (položka č. 8. „Nemám rád/a styl hry našeho týmu“)
nebo množstvím hracího času (položka č. 2. „Nejsem spokojen/a s množstvím času,
kdy jsem nasazen/a do soutěže“) nemusejí kontextem či zvolenými výrazy plně
vyhovovat veškerým druhům sportů a budou více validní pro oblast interaktivních
sportů, jako jsou fotbal či lední hokej, než pro oblast individuálních sportů, jakými
jsou například atletika či gymnastika.
Podobná tvrzení (Sullivan, Short, & Cramer, 2002) však podle Brawleyho
a Carrona (2003) opomíjejí důležitá fakta z předchozích výzkumů. Jedním z nich je
skutečnost, že vytváření položek dotazníku GEQ a ověřování jejich zjevné validity
bylo prováděno na sportovcích jak z interaktivních, tak koaktivních sportů (Carron
et al., 1985). Pokud by tedy některé indikátory nebyly vhodné pro sledování
týmové koheze u koaktivních sportů, byly by v procesu vytváření tohoto nástroje
eliminovány. Také studie Brawleyho, Carrona a Widmeyera (1987), do níž byli
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zahrnuti sportovci z 16 koaktivních a 10 interaktivních týmů, prokázala, že u žádné
z položek všech subškál dotazníku GEQ neměli sportovci problém s odpovědí a lze
tedy předpokládat, že mají dostatečnou zjevnou validitu. Stejně tak respondenti
z naší studie (účastnící se kolektivních i individuálních sportů) neprojevili názor,
že by některý z indikátorů dotazníku byl pro sledování týmové koheze v jejich
případě nevhodný.
Při sledování obsahové validity z kvalitativního hlediska byly jednotlivé
odpovědi posuzovány podle toho, zda je bylo možné zařadit do obsahu některé
ze čtyř subškál dotazníku. Výsledky jednoduché obsahové analýzy naznačily,
že dotazník GEQ je jako celek obsahově validní.
Zjistili jsme, že se v odpovědích objevila jedna samostatná kategorie, která se
týkala charakteru a kvalit trenéra. Nejčastěji byly tyto výrazy a slovní spojení
zmiňovány v poslední části dotazníku, kde měli respondenti uvést, co je
nejpodstatnější pro to, aby byl tým dobrý, a co jim v předchozích částech dotazníku
chybělo. Téma „trenér“ zde bylo zmíněno v jedné pětině odpovědí. Respondenti
uváděli výrazy jako např. férový, kvalitní, spolehlivý, akceptovaný trenér, přístup
trenéra, dobré vztahy s trenérem aj.
Skutečnost, že trenér hraje v oblasti týmové koheze důležitou roli, byla také
potvrzena celou řadou studií (Carron & Chelladurai, 1981; Spink & Carron, 1994;
Turman, 2003; Westre & Weiss, 1991), avšak žádná z položek dotazníku GEQ se
oblasti práce či chování trenéra přímo nevěnuje. Cílem další studie by tedy mohlo
být vytvoření vhodné otázky, popř. otázek, jež by zjišťovaly, jak hráči svého
trenéra vnímají a hodnotí. Bylo by možné také pousit se nahradit indikátor č. 2
„Jsem spokojen/a s množstvím času, kdy jsem nasazen/a do soutěže.“, který byl
některými autory kritizován (Sullivan, Short, & Cramer, 2002), položkou „Jsem
spokojen/a s prací našeho trenéra.“.
Výsledky dále ukázaly, že položka č. 13 „S týmem si jdeme sednout do hospody
jen výjimečně.“ (popř. její pozitivně formulovaná varianta „S týmem si jdeme často
sednout do hospody.“) nezískala od respondentů v této části studie podporu
a skutečnost, že by si sportovci šli společně sednout do hospody, nebyla zmíněna
ani jednou. Je možné, že je tato formulace trenéry a sportovci považována
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za nevhodnou, protože z hlediska výkonnostního či vrcholového sportu není
„chození do hospody“ považováno za přijatelné či žádoucí chování. Naše výsledky
mohou být proto do jisté míry ovlivněné sociální desirabilitou. Bylo by však
vhodné najít pro tento indikátor vhodnější formulaci.

6.7 P REDIKTIVNÍ

VALID ITA

V další části této práce jsme se zaměřili na testování prediktivní validity české
verze dotazníku GEQ. Podobně jako Brawley et al. (1987) jsme ověřovali, zda je
možné pomocí různých úrovní vnímané týmové koheze rozdělit respondenty
do jednotlivých skupin – v tomto případě podle toho, jak vnímají úspěšnost svého
týmu.
Sledování vztahu týmové koheze a výkonu bylo v rámci výzkumu soudržnosti
týmu věnováno (v porovnání s ostatními proměnnými) pravděpodobně nejvíce
pozornosti. Výsledky opakovaně ukázaly, že mezi týmovou kohezí a výkonem
existuje významný vztah (Carron, Bray, & Eys, 2002; Carron, Coleman, Wheeler,
& Stevens, 2002; Grieve, Whelan, & Meyers, 2000; Lowther & Lane, 2002; Mullen
& Cooper, 1994).
Na základě analýzy jsme zjistili, že průměrné hodnoty vnímané týmové koheze
se signifikantně lišily mezi jednotlivými skupinami respondentů (čím vyšší míra
vnímané úspěšnosti týmu, tím vyšší úroveň koheze), a to u všech subškál
dotazníku GEQ. Jedinou výjimkou byly rozdíly mezi skupinami 3 a 4 u subškál ATGT a GI-T, dále pak 4 a 5 v případě subškály GI-S. Nejméně významných rozdílů bylo
nalezeno u subškály ATG-S, kde se skupina s nejnižší vnímanou úspěšností (5)
statisticky významně lišila pouze od skupiny 1 a dále nebyly zjištěny diference
mezi skupinami 2 a 3.
Výsledky podporují prediktivní validitu dotazníku GEQ. Průměrné hodnoty
koheze v jednotlivých subškálách dokázaly správně rozdělit sportovce na základě
vnímané úspěšnosti týmu. Hypotéza č. 7 byla potvrzena.
Naše výsledky do jisté míry korespondují se závěry Widmeyera et al. (1993),
kteří poukazují na užší souvislost mezi úspěchem a úkolovou dimenzí koheze. Tito
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autoři dále předpokládají, že dimenze skupinová integrace – úkolová koheze má
s úspěšností týmu silnější vztah v porovnání s dimenzí individuální atraktivita
týmu – úkolová koheze. Tento předpoklad byl později potvrzen ve studii Mullena
a Coppera (1994).
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7 ZÁVĚR
Dotazník GEQ patří v oboru sportovní psychologie k nejmodernějším
a nejčastěji využívaným multidimenzionálním nástrojům pro měření soudržnosti
týmu a ke sledování mnoha vědeckých otázek spojených s týmy a skupinami
ve sportu a pohybových aktivitách.
Na základě výsledků naší studie lze českou verzi dotazníku Group
Environment Questionnaire (Dotazník týmové atmosféry) považovat za reliabilní,
validní a dostatečně konceptuálně a sémanticky srovnatelnou s původní verzí.
Naše závěry platí pro populaci českých sportovců (starších 18 let) provozujících
týmové a individuální sporty.
Mezi hlavní přednosti této práce patří velikost a charakteristiky výzkumných
souborů, které tvořili dospělí sportovci z celé řady individuálních a týmových
sportů, účastnící se soutěží na národní i mezinárodní úrovni, a k měření docházelo
v rozdílných částech ročního tréninkového cyklu.
Mezi limitace této studie je možné zařadit odlišný charakter a počet
respondentů v souborech A a C. V obou případech se sice jednalo o dospělé
sportovce s podobným věkovým průměrem, účastnící se široké škály týmových
a individuálních sportů, v případě souboru C však šlo ryze o vysokoškolské
studenty. Druhé potenciální omezení může být způsobeno výrazně nižším
zastoupením žen ve sledovaných výzkumných souborech.
Hypotéza č. 1 o podobnosti průměrných hodnot našeho souboru s původními
normami a hypotéza č. 2 o podobnosti naměřených hodnot u mužů a žen nebyly
potvrzeny, což může upozorňovat na případné mezikulturní a gender rozdíly.
Jedním z dalších nezbytných kroků je vyvinutí normativních dat pro českou
populaci, aby měli trenéři i odborníci z oblasti sportovní psychologie možnost
komparace pro své výzkumné výsledky. Bude vhodné provést další studie s vyšším
zastoupením žen v souboru pro bližší pochopení potenciálních rozdílů ve vnímání
týmové koheze u českých žen a mužů.
Hypotéza č. 3 týkající se faktorové struktury české verze dotazníku byla
potvrzena. Indexy shody indikovaly dobrý fit pro všechny modely, přesto je
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potřeba si uvědomit, že validizace je nepřetržitý proces. Replikace výzkumů
pro ověření faktorové validity u multidimenzionálních konstruktů je nezbytná, a to
pokud možno před samotnou analýzou dat u jednotlivých studií. S ohledem
na naše výsledky by bylo v dalším výzkumu vhodné pomocí metody strukturálního
modelování otestovat alternativní strukturální modely pro populaci žen
a sportovců provozujících individuální sporty.
Hypotézy č. 4 a 5 o hodnotách vnitřní konzistence subškál GEQ u souboru A,
resp. C, byly zamítnuty. Ačkoli hodnoty Cronbachova koeficientu α nedosahovaly
pro všechny subškály doporučených hodnot, je možné považovat reliabilitu
dotazníku za akceptovatelnou. Při přeformulování indikátorů dotazníku tak,
aby neobsahovaly záporná tvrzení (soubor C), došlo u všech subškál ke zvýšení
hodnot koeficientu α. Zdá se, že takto modifikovaná verze dotazníku je pro výzkum
týmové koheze v naší kultuře vhodnější, což by bylo vhodné ověřit další studií.
Hypotéza č. 6, týkající se obsahové validity, byla zamítnuta. Přesto je možné
považovat českou verzi dotazníku GEQ z kvantitativního i kvalitativního hlediska
po obsahové stránce za validní. Výsledky studie podpořily konceptuální model
dotazníku a naznačily, že by bylo vhodné se v dalším kvalitativním výzkumu
zaměřit na roli trenéra, který není v současné podobě dotazníku zmíněn, a pokusit
se nahradit některé z indikátorů, jež se jevily jako problematické. Následně
doporučujeme ověřit, zda se nahrazením položek zlepší fit modelu a vnitřní
konzistence subškál.
Hypotéza č. 7 o prediktivní validitě byla potvrzena. Odpovědi respondentů
na položky dotazníku GEQ odrážely míru vnímané koheze v souvislosti s vnímanou
úspěšností jejich týmu a podobné výsledky jsme získali i pro další sledované
proměnné. Ty by mohly být předmětem zkoumání v dalších studiích.
Pro bližší pochopení souvislostí v oblasti týmové koheze ve sportu by dále
bylo vhodné například použít dotazník v longitudinálním výzkumu či ověřit
intraindividuální variabilitu týmové koheze. Zajímavé výsledky by mohla rovněž
přinést studie sledující vnímání týmové koheze u populace sportovců
se zdravotním postižením.
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Věříme, že převedením dotazníku GEQ do českého jazyka bude možné
motivovat více výzkumníků z oboru sportovní psychologie ke studiu soudržnosti
týmu, ale také sportovní psychology a trenéry k využívání tohoto nástroje v jejich
praxi.
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Seznam zkratek
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ANOVA

Analysis of variance (analýza rozptylu)

ATG-S
ATG-T

Individual attractions to the group – social (individuální atraktivita
skupiny – sociální koheze)
Individual attractions to the group – task (individuální atraktivita skupiny
– úkolová koheze)

CFA

Confirmatory factor analysis (konfirmativní faktorová analýza)

CFI

Comparative fit index

CVR

Content validity ratio (index obsahové validity)

DF

Degrees of freedom (stupně volnosti)

F

Hodnota F testu

UK FTVS

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

GEQ

Group Environment Questionnaire (Dotazník týmové atmosféry)

GI-S

Group integration – social (skupinová integrace – sociální koheze)

GI-T

Group integration – task (skupinová integrace – úkolová koheze)

M

Mean (průměrná hodnota)

MSCI

Multidimensional Sport Cohesion Instrument

N (n)

Velikost souboru (části souboru)

NFI

Normed fit index

NNFI

Non-normed fit index

p

Hladina významnosti

PAGEQ

Physical Activity Group Environment Questionnaire

PV

Původní výzkum (Widmeier, Brawley, & Carron, 1985a)

RMSEA

Root mean square error of approximation

SCQ

Sport Cohesiveness Questionnaire

SD

Standard deviation (směrodatná odchylka)

SEM

Structural equation modeling (metoda strukturálního modelování)

SRMR

Standardized root mean square of residual

TCQ

Team Cohesion Questionnaire

YSEQ

Youth Sport Environment Questionnaire
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χ2

Chi-Square test (chí-kvadrát test)

90 % C.I.

90 Percent Confidence Interval for RMSEA (90% interval spolehlivosti)
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 | Originální verze dotazníku GEQ v anglickém jazyce

THE GROUP ENVIRONMENT QUESTIONNAIRE

Now, a few questions about your team sport experience. Please respond by
checking a numerical response for each question.

1.

I do not enjoy being part of the social activities of this team.
Strongly
Disagree

1

2.

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

I am not happy with the amount of playing time I get.
Strongly
Disagree

1

3.

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

I am unhappy with my team’s level of desire to win.
Strongly
Disagree

1

5.

9

I am not going to miss the members of this team when the season ends.
Strongly
Disagree

4.

9

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

Some of my best friends are on this team.
Strongly
Disagree

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

– i–

6.

This team does not give me enough opportunities to improve my
personal performance.
Strongly
Disagree

1

7.

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

I enjoy other parties more than the team parties.
Strongly
Disagree

1

8.

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

Members of our team would rather go out on their own that get
together as a team.
Strongly
Disagree

1

12.

9

Our team is united in trying to reach its goals for performance.
Strongly
Disagree

11.

9

For me, this team is one of the most important social groups to which I
belong.
Strongly
Disagree

10.

9

I do not like the style of play on this team.
Strongly
Disagree

9.

9

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

We all take responsibility for any loss or poor performance by our
team.
Strongly
Disagree

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9
– ii–

13.

Our team members rarely party together.
Strongly
Disagree

1

14.

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

Our team members have conflicting aspirations for the team’s
performance.
Strongly
Disagree

1

15.

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

Members of our team do not stick together outside of practice.
Strongly
Disagree

1

18.

9

If members of our team have problems in practice, everyone wants to
help them so we can get back together again.
Strongly
Disagree

17.

9

Our team would like to spend time together in the off-season.
Strongly
Disagree

16.

9

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

Members of our team do not communicate freely about each athlete’s
responsibilities during competition or practice.
Strongly
Disagree

1

Strongly
Agree

2

3

4

5

6

7

8

9

– iii–

GEQ SCORING SHEET

ID#: ___________ Date: ____________ Time: ______________
Name (last): ____________________________ (first): ______________
Age (yrs/mos): ______/______ Gender: Male/Female (circle one)
Sport: ____________________ Years you have competed on your sport team: ____________

Individual Attractions Individual Attractions
to the Group – Social to the Group – Task
Item#
1*
3*
5
7*
9
Sum
Mean

Score

Item#
2*
4*
6*
8*

Score

Sum
Mean

Group Integration –
Social

Group Integration –
Task

Item#
11*
13*
15
17*

Item#
10
12
14*
16
18*
Sum
Mean

Score

Sum
Mean
* Reverse score items

Score
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PŘÍLOHA 2 | Česká verze dotazníku GEQ – Dotazník týmové atmosféry

DOTAZNÍK TÝMOVÉ ATMOSFÉRY (GEQ-CZ V1)

Instrukce:
Následující výroky zjišťují Vaši zkušenost s týmem, do kterého patříte. Odpovězte
prosím zaškrtnutím čísla na škále 1–9 (vůbec nesouhlasím – naprosto souhlasím).

1.

Nerad/a se účastním společných mimosportovních akcí našeho týmu.
vůbec
nesouhlasím

1

2.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

Nejsem spokojen/a s množstvím času, kdy jsem nasazen/a do soutěže.
vůbec
nesouhlasím

1

3.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Nejsem spokojen/a s touhou našeho týmu vyhrávat.
vůbec
nesouhlasím

1

5.

9

Po skončení sezóny mi lidé z týmu nebudou chybět.
vůbec
nesouhlasím

4.

9

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.
vůbec
nesouhlasím

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

– v–

6.

V našem týmu nemám dost příležitostí zlepšit svůj osobní výkon.
vůbec
nesouhlasím

1

7.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

Raději si vyjdu se svými přáteli než s lidmi z našeho týmu.
vůbec
nesouhlasím

1

8.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Lidé z našeho týmu si za zábavou vyjdou raději sami než jako tým.
vůbec
nesouhlasím

1

12.

9

Náš tým je jednotný v úsilí dosáhnout stanoveného cíle.
vůbec
nesouhlasím

11.

9

V současné době je pro mě náš tým tou nejdůležitější skupinou lidí.
vůbec
nesouhlasím

10.

9

Nemám rád/a styl hry našeho týmu.
vůbec
nesouhlasím

9.

9

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Každý člen týmu nese zodpovědnost za špatný výkon nebo prohru.
vůbec
nesouhlasím

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

– vi–

13.

S týmem si jdeme sednout do hospody jen výjimečně.
vůbec
nesouhlasím

1

14.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

Členové našeho týmu mají rozdílné představy o tom, čeho bychom
měli společně dosáhnout.
vůbec
nesouhlasím

1

15.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Mimo tréninky nemají členové našeho týmu spolu mnoho společného.
vůbec
nesouhlasím

1

18.

9

Když má někdo problém v tréninku, celý tým se mu snaží pomoci, aby
se dostal zpátky do hry.
vůbec
nesouhlasím

17.

9

Náš tým by rád strávil nějaký čas společně i po skončení sezóny.
vůbec
nesouhlasím

16.

9

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

V našem týmu není zvykem otevřeně hovořit o zodpovědnosti
jednotlivých členů v zápase či v tréninku.
vůbec
nesouhlasím

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

– vii–

SKÓROVACÍ LIST (GEQ-CZ V1)

Číslo: ___________ Datum: ____________
Jméno: ____________________________ (není povinné pro studii UK FTVS)
Věk (roky): _____________ Pohlaví: muž/žena (zaškrtněte)
Název týmu/družstva/klubu: _____________________________________________________
Sport: ________________________ Jak dlouho provozujete tento sport (roky): ____________
Kolik let jste členem současného týmu: ____ Kolikrát týdně společně trénujete: ____x
Pozice v týmu (kapitán, herní post, jiné): ___________________________________________
Kolik lidí je v týmu: _________
Jak dlouho máte současného trenéra(y): ____ ____________________________ měsíců/roků
Jak je Váš tým v této sezóně úspěšný (oznámkujte: 1 – velmi; 5 – vůbec): ____________
V jakém stádiu sezóny právě teď jste (zaškrtněte): přípravné/soutěžní/přestávka
(Nevyplňujte)
Individuální atraktivita
skupiny – sociální
koheze (ATG-S)
Položka
Skóre
1*
3*
5
7*
9
Součet
Průměr

Individuální atraktivita
skupiny – úkolová
koheze (ATG-T)
Položka
Skóre
2*
4*
6*
8*

Skupinová integrace –
sociální koheze (GI-S)

Skupinová integrace –
úkolová koheze (GI-T)

Položka
11*
13*
15
17*

Položka
10
12
14*
16
18*
Součet
Průměr

Skóre

Součet
Průměr
* reverzní skóre

Součet
Průměr

Skóre

– vii i–

PŘÍLOHA 3 | Modifikovaná verze Dotazníku týmové atmosféry
pro ověření obsahové validity

ÚVODNÍ LIST
Prosím vyplňte nebo zaškrtněte:

PRO TRENÉRY
Věk (roky):________

Pohlaví: □ muž □ žena

Sport:________________________
Jak dlouho už trénujete (roky):________

PRO SPORTOVCE
Věk (roky):________

Pohlaví: □ muž □ žena

Sport:________________________
Jak dlouho už trénujete (roky):________

– ix–

DOTAZNÍK
Informace k vyplňování dotazníku:
V naší výzkumné studii chceme ověřit, zda je americký dotazník týmové koheze
(soudržnosti týmu) použitelný i v českém prostředí. Tedy zda jeho položky mají
smysl i pro české sportovce a trenéry, zda opravdu popisují to, co čeští sportovci
vnímají jako soudržný, přátelský, pracovitý a spolupracující tým.

A. U každé věty označte, do jaké míry podle Vašeho názoru popisuje tým,
ve kterém sportovci dobře spolupracují a tím přispívají k lepšímu
týmovému výkonu.

1. Náš tým je jednotný v úsilí dosáhnout stanoveného cíle.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

2. Každý člen týmu nese zodpovědnost za špatný výkon nebo prohru.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

3. Členové našeho týmu mají shodné představy o tom, čeho bychom měli
společně dosáhnout.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

4. Když má někdo problém v tréninku, celý tým se mu snaží pomoci, aby se
dostal zpátky do hry.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

5. V našem týmu je zvykem otevřeně hovořit o zodpovědnosti jednotlivých
členů v zápase či v tréninku.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

– x–

B. Popište, co je podle Vás nejdůležitější pro to, aby sportovci v týmu dobře
spolupracovali a tím přispívali k lepšímu týmovému výkonu.

C. U každé věty označte, do jaké míry podle Vašeho názoru popisuje sportovce,
který svůj tým považuje za dobrý a je vysoce angažovaný v plnění
skupinových cílů.

1. Jsem spokojen/a s množstvím času, kdy jsem nasazen/a do soutěže.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

2. Jsem spokojen/a s touhou našeho týmu vyhrávat.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

3. V našem týmu mám dost příležitostí zlepšit svůj osobní výkon.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

3
spíše ne

4
určitě ne

4. Mám rád/a styl hry našeho týmu.
1
určitě ano

2
spíše ano

D. Popište, co je podle Vás nejdůležitější pro to, aby sportovec svůj tým
považoval za dobrý a plně se angažoval v plnění skupinových cílů.

– xi–

E. U každé věty označte, do jaké míry podle Vašeho názoru popisuje tým,
ve kterém jsou výborné meziosobní vztahy.

1. Lidé z našeho týmu si spolu často vyjdou za zábavou.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

2. S týmem si jdeme často sednout do hospody.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

3. Členové našeho týmu by rádi strávili nějaký čas společně i po skončení
sezóny.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

4. Členové našeho týmu mají mnoho společného i mimo tréninky.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

F. Popište, co je podle Vás nejdůležitější pro to, aby byly v týmu výborné
meziosobní vztahy.

G. U každé věty označte, do jaké míry podle Vašeho názoru popisuje pocity
sportovce, který si myslí, že jsou v jeho týmu výborné meziosobní vztahy.

1. Rád/a se účastním společných mimosportovních akcí našeho týmu.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

– xi i–

2. Po skončení sezóny mi lidé z týmu budou chybět.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

3. Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

4. S lidmi z našeho týmu si vyjdu stejně rád/a jako se svými přáteli.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

5. V současné době je pro mě náš tým tou nejdůležitější skupinou lidí.
1
určitě ano

2
spíše ano

3
spíše ne

4
určitě ne

H. Popište, co podle Vás považuje každý jednotlivý člen týmu za nejdůležitější
pro to, aby mohl o svém týmu říct, že jsou v něm výborné meziosobní
vztahy.

I.

Napište, co dalšího je podle Vašeho názoru důležité pro to, aby byl tým
dobrým týmem (co nikde výše nebylo zmíněno).

– xi ii–

PŘÍLOHA 4 | Modifikovaná verze Dotazníku týmové atmosféry
s pozitivně formulovanými indikátory

DOTAZNÍK TÝMOVÉ ATMOSFÉRY (GEQ-CZ V2)

Instrukce:
Následující výroky zjišťují Vaši zkušenost s týmem, do kterého patříte. Odpovězte
prosím zaškrtnutím čísla na škále 1–9 (vůbec nesouhlasím – naprosto souhlasím).

1.

Rád/a se účastním společných mimosportovních akcí našeho týmu.
vůbec
nesouhlasím

1

2.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

Jsem spokojen/a s množstvím času, kdy jsem nasazen/a do soutěže.
vůbec
nesouhlasím

1

3.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Jsem spokojen/a s touhou našeho týmu vyhrávat.
vůbec
nesouhlasím

1

5.

9

Po skončení sezóny mi lidé z týmu budou chybět.
vůbec
nesouhlasím

4.

9

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Několik lidí z týmu patří mezi mé nejlepší přátele.
vůbec
nesouhlasím

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

– xiv–

6.

V našem týmu mám dost příležitostí zlepšit svůj osobní výkon.
vůbec
nesouhlasím

1

7.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

S lidmi z našeho týmu si vyjdu stejně rád/a jako se svými přáteli.
vůbec
nesouhlasím

1

8.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Lidé z našeho týmu si spolu často vyjdou za zábavou.
vůbec
nesouhlasím

1

12.

9

Náš tým je jednotný v úsilí dosáhnout stanoveného cíle.
vůbec
nesouhlasím

11.

9

V současné době je pro mě náš tým tou nejdůležitější skupinou lidí.
vůbec
nesouhlasím

10.

9

Mám rád/a styl hry našeho týmu.
vůbec
nesouhlasím

9.

9

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Každý člen týmu nese zodpovědnost za špatný výkon nebo prohru.
vůbec
nesouhlasím

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

– xv–

13.

S týmem si jdeme často sednout do hospody.
vůbec
nesouhlasím

1

14.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

Členové našeho týmu mají shodné představy o tom, čeho bychom měli
společně dosáhnout.
vůbec
nesouhlasím

1

15.

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

Členové našeho týmu mají mnoho společného i mimo tréninky.
vůbec
nesouhlasím

1

18.

9

Když má někdo problém v tréninku, celý tým se mu snaží pomoci, aby
se dostal zpátky do hry.
vůbec
nesouhlasím

17.

9

Členové našeho týmu by rádi strávili nějaký čas společně i po skončení
sezóny.
vůbec
nesouhlasím

16.

9

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

V našem týmu je zvykem otevřeně hovořit o zodpovědnosti
jednotlivých členů v zápase či v tréninku.
vůbec
nesouhlasím

1

2

naprosto
souhlasím

3

4

5

6

7

8

9

– xvi–

SKÓROVACÍ LIST (GEQ-CZ V2)

Číslo: ___________ Datum: ____________
Jméno: ____________________________ (není povinné pro studii UK FTVS)
Věk (roky): _____________ Pohlaví: muž/žena (zaškrtněte)
Název týmu/družstva/klubu: _____________________________________________________
Sport: ________________________ Jak dlouho provozujete tento sport (roky): ____________
Kolik let jste členem současného týmu: ____ Kolikrát týdně společně trénujete: ____x
Pozice v týmu (kapitán, herní post, jiné): ___________________________________________
Kolik lidí je v týmu: _________
Jak dlouho máte současného trenéra(y): ________________________________ měsíců/roků
Jak je Váš tým v této sezóně úspěšný (oznámkujte: 1 – velmi; 5 – vůbec): ____________
V jakém stádiu sezóny právě teď jste (zaškrtněte): přípravné/soutěžní/přestávka

(Nevyplňujte)
Individuální atraktivita
skupiny – sociální
koheze (ATG-S)
Položka
Skóre
1
3
5
7
9
Součet
Průměr

Individuální atraktivita
skupiny – úkolová
koheze (ATG-T)
Položka
Skóre
2
4
6
8

Skupinová integrace –
sociální koheze (GI-S)

Skupinová integrace –
úkolová koheze (GI-T)

Položka
11
13
15
17

Položka
10
12
14
16
18
Součet
Průměr

Součet
Průměr

Skóre

Součet
Průměr

Skóre

– xvi i–

PŘÍLOHA 5 | Porovnání koeficientů vnitřní konzistence (Cronbachovo
α) jednotlivých subškál GEQ u našich souborů (A a C) a
souborů z dalších studií

Tabulka 25 | Porovnání koeficientů vnitřní konzistence (Cronbachovo α) jednotlivých subškál GEQ
u našich souborů (A a C) a souborů z dalších studií – 1. část
Subškály
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T

A

C

1

2

3

Studie
4

0,68
0,69
0,67
0,59

0,79
0,72
0,77
0,63

0,64
0,75
0,76
0,70

0,60
0,65
0,64
0,64

0,56
0,94
0,54
0,35

0,58
0,91
0,49
0,66

5

6

7

8

9

0,63
>0,70
>0,70
0,82

0,54
0,68
0,44
0,66

0,46
0,78
0,70
0,73

0,74
0,83
0,86
0,84

0,74
0,37
0,60
0,76

Legenda:
1. Carron, Widmeyer, & Brawley (1985)
2. Schutz, Eom, Smoll, & Smith (1994)
3. Sullivan, Short, & Cramer (2002)
4. Whitton & Fletcher (2014)
5. Li & Harmer (1996)
6. Westre & Weiss (1991)
7. Eys, Carron, Bray, & Brawley (2007)
8. Hausenblas & Carron (1996)
9. Remers, Widmeyer, Williams, & Myers (1995)

Tabulka 26 | Porovnání koeficientů vnitřní konzistence (Cronbachovo α) jednotlivých subškál GEQ
u našich souborů (A a C) a souborů z dalších studií – 2. část
Subškály
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T

10
0,61
0,60
0,60
0,68

11
0,62
0,77
0,77
0,71

12
0,70
0,67

13
0,21
0,55
0,72
0,74

Studie
14
15
0,66 0,62
0,68 0,77
0,78 0,77
0,82 0,71

16
0,75
0,81
0,83
0,73

17
0,69
0,60
0,49
0,67

18
0,67
0,68
0,72
0,77

19
0,40
0,74
0,67
0,60

Legenda:
10. Gardner, Shields, Bredemeier, & Bostrom (1996)
11. Spink & Carron (1993)
12. Estabrooks & Carron (2000b)
13. Prapavessis & Carron (1997)
14. Kamphoff & Gill (2005)
15. Carron & Spink (1993)
16. Carron & Ramsay (1994)
17. Salminen & Luhtanen (1998)
18. Blanchard, Poon, Rodgers, & Pinel (2000)
19. Prapavessis & Carron (1996)
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Tabulka 27 | Porovnání koeficientů vnitřní konzistence (Cronbachovo α) jednotlivých subškál GEQ
u našich souborů (A a C) a souborů z dalších studií – 3. část
Subškály
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T

Studie
20
0,63–0,80
(0,73)*
0,09–0,77
(0,49)*
0,60–0,78
(0,73)*
0,42–0,76
(0,67)*

21

22

0,77/0,65

0,61/0,62

0,73/0,67

0,78/0,77

0,83/0,78

0,78/0,77

0,74/0,76

0,71/0,71

23
0,73/0,69/
0,69
0,63/0,70/
0,70
0,74/0,80/
0,75
0,70/0,66/
0,78

24

25

0,76/0,87

˃ 0,70

0,80/0,86

˃ 0,70

0,70/0,71

˃ 0,70

0,72/0,85

˃ 0,70

Legenda:
* průměrná hodnota
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cogan & Petrie (1995)
Spink (1995)
Carron & Spink (1992)
Courneya & McAuley (1995)
Senécal, Loughead, & Bloom (2008)
Terry, Carron, Pink, Lane, Jones, & Hall (2000)
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PŘÍLOHA

6

|

Procentuální zastoupení odpovědí
obsahové validity pomocí indexu CVR

při

ověřování

Tabulka 28 | Procentuální zastoupení odpovědí u subškály ATG-S
Indikátory

Odpovědi (%)
Určitě ano Spíše ano Spíše ne

Určitě ne

1.

Rád/a se účastním společných
mimosportovních akcí našeho týmu.

46,54

47,47

5,07

0,92

3.

Po skončení sezóny mi lidé z týmu budou
chybět.

39,17

47,00

12,90

0,92

5.

Několik lidí z týmu patří mezi mé
nejlepší přátele.

35,48

39,17

23,04

2,30

7.

S lidmi z našeho týmu si vyjdu stejně
rád/a jako se svými přáteli.

45,62

41,47

11,98

0,92

9.

V současné době je pro mě náš tým tou
nejdůležitější skupinou lidí.

37,96

49,54

12,04

0,46

Tabulka 29 | Procentuální zastoupení odpovědí u subškály ATG-T
Indikátory

Odpovědi (%)
Určitě ano Spíše ano Spíše ne

Určitě ne

2.

Jsem spokojen/a s množstvím času, kdy
jsem nasazen/a do soutěže.

36,87

36,87

20,74

5,53

4.

Jsem spokojen/a s touhou našeho týmu
vyhrávat.

23,96

47,47

26,27

2,30

6.

V našem týmu mám dost příležitostí
zlepšit svůj osobní výkon.

51,61

40,09

6,91

1,38

58,06

34,56

5,99

1,38

8. Mám rád/a styl hry našeho týmu.

Tabulka 30 | Procentuální zastoupení odpovědí u subškály GI-S
Indikátory

Určitě ano

Odpovědi (%)
Spíše ano Spíše ne

Určitě ne

11.

Lidé z našeho týmu si spolu často vyjdou
za zábavou.

17,21

33,49

38,60

10,70

13.

S týmem si jdeme často sednout do
hospody.

21,40

53,02

21,40

4,19

15.

Členové našeho týmu by rádi strávili
nějaký čas společně i po skončení sezóny.

35,89

48,33

14,83

0,96

17.

Členové našeho týmu mají mnoho
společného i mimo tréninky.

51,67

37,80

10,53

0,00

– xx–

Tabulka 31 | Procentuální zastoupení odpovědí u subškály GI-T
Indikátory

Odpovědi (%)
Určitě ano Spíše ano Spíše ne

Určitě ne

10.

Náš tým je jednotný v úsilí dosáhnout
stanoveného cíle.

28,84

43,26

25,12

2,79

12.

Každý člen týmu nese zodpovědnost za
špatný výkon nebo prohru.

26,98

46,51

23,72

2,79

50,24

41,15

7,18

1,44

48,80

40,19

10,53

0,48

20,10

50,72

26,79

2,39

Členové našeho týmu mají shodné
14. představy o tom, čeho bychom měli
společně dosáhnout.
Když má někdo problém v tréninku, celý
16. tým se mu snaží pomoci, aby se dostal
zpátky do hry.
V našem týmu je zvykem otevřeně
18. hovořit o zodpovědnosti jednotlivých
členů v zápase či v tréninku.

– xx i–

PŘÍLOHA 7 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze
mezi sportovci rozdělenými do skupin v souvislosti
s vybranými proměnnými

Tabulka 32 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci v různých věkových
kategoriích u souboru A pro subškálu ATG-S
Věk

M

< 21
22–25
26–30
31 <

32,90
31,73
31,06
31,05

< 21
0,041
0,011
0,013

Věk (roky)
22–25 26–30
0,041
0,011
0,394
0,394
0,400
0,991

31 <
0,013
0,400
0,991

Tabulka 33 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci v různých věkových
kategoriích u souboru A pro subškálu GI-T
Věk

M

< 21
22–25
26–30
31 <

30,60
29,31
30,16
31,57

< 21

Věk (roky)
22–25 26–30
0,018

0,018
0,517
0,178

0,263
0,004

0,517
0,263

31 <
0,178
0,004
0,111

0,111

Tabulka 34 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky provozování daného sportu u souboru A pro subškálu
ATG-S
Provozování
sportu

M

0–5
5,1–10
10,1–15
15,1–20
20,1 <

33,39
33,42
31,98
31,37
29,95

0–5

Délka provozování sportu (roky)
5,1–10 10,1–15 15,1–20 20,1 <
0,971

0,971
0,112
0,040
0,001

0,021
0,007
0,001

0,112
0,021
0,362
0,010

0,040
0,007
0,362

0,001
0,001
0,010
0,112

0,112
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Tabulka 35 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky provozování daného sportu u souboru A pro subškálu
ATG-T
Provozování
sportu

M

0–5
5,1–10
10,1–15
15,1–20
20,1 <

28,39
28,02
26,10
25,57
26,07

0–5

Provozování sportu (roky)
5,1–10 10,1–15 15,1–20
0,655

0,655
0,003
0,001
0,013

0,001
0,001
0,010

0,003
0,001
0,364
0,972

0,001
0,001
0,364

20,1 <
0,013
0,010
0,972
0,518

0,518

Tabulka 36 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky provozování daného sportu u souboru A pro subškálu
GI-S
Provozování
sportu

M

0–5
5,1–10
10,1–15
15,1–20
20,1 <

23,12
24,50
22,89
21,27
21,40

0–5

Provozování sportu (roky)
5,1–10 10,1–15 15,1–20
0,104

0,104
0,775
0,035
0,072

0,004
0,001
0,001

0,775
0,004
0,007
0,035

0,035
0,001
0,007

20,1 <
0,072
0,001
0,035
0,868

0,868

Tabulka 37 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky provozování daného sportu u souboru A pro subškálu
GI-T
Provozování
sportu

M

0–5
5,1–10
10,1–15
15,1–20
20,1 <

31,97
31,77
29,71
28,79
31,43

0–5

Provozování sportu (roky)
5,1–10 10,1–15 15,1–20
0,832

0,832
0,008
0,001
0,599

0,001
0,001
0,677

0,008
0,001
0,152
0,023

0,001
0,001
0,152

20,1 <
0,599
0,677
0,023
0,002

0,002
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Tabulka 38 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky trvání členství v současném týmu u souboru A pro
subškálu GI-S
Členství

M

0–1
1,1–5
5,1–10
10,1 <

21,78
22,74
24,16
22,79

Členství (roky)
1,1–5
5,1–10

0–1

0,078
0,078
0,001
0,171

0,017
0,939

10,1 <

0,001
0,017

0,171
0,939
0,076

0,076

Tabulka 39 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky trvání členství v současném týmu u souboru A pro
subškálu GI-T
Členství

M

0–1
1,1–5
5,1–10
10,1 <

30,87
30,32
31,28
28,74

Členství (roky)
1,1–5
5,1–10

0–1

0,339
0,339
0,572
0,007

0,126
0,024

10,1 <

0,572
0,126

0,007
0,024
0,002

0,002

Tabulka 40 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle týdenní četnosti společných tréninků s týmem u souboru A
pro subškálu GI-S
Četnost
tréninků

M

0–2
3–5
6<

27,33
26,00
26,69

0–2

Četnost tréninků
3–5
6<
0,005

0,005
0,256

0,256
0,196

0,196

Tabulka 41 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle týdenní četnosti společných tréninků s týmem u souboru A
pro subškálu ATG-S
Četnost
tréninků

M

0–2
3–5
6<

23,19
23,18
21,52

0–2

Četnost tréninků
3–5
6<
0,985

0,985
0,004

0,004
0,002

0,002
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Tabulka 42 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle velikosti týmu u souboru A pro subškálu ATG-S
Velikost
týmu

M

1–10
11–15
16–20
20 <

32,03
33,17
31,42
31,81

Velikost týmu (počet osob)
1–10
11–15
16–20
20 <
0,163
0,163
0,440
0,770

0,006
0,027

0,440
0,006

0,770
0,027
0,512

0,512

Tabulka 43 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle velikosti týmu u souboru A pro subškálu ATG-T
Velikost
týmu

M

1–10
11–15
16–20
20 <

27,80
26,66
25,49
26,96

Velikost týmu (počet osob)
1–10
11–15
16–20
20 <
0,109
0,109
0,001
0,214

0,036
0,582

0,001
0,036

0,214
0,582
0,005

0,005

Tabulka 44 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle velikosti týmu u souboru A pro subškálu GI-S
Velikost
týmu

M

1–10
11–15
16–20
20 <

24,49
23,47
22,38
21,94

Velikost týmu (počet osob)
1–10
11–15
16–20
20 <
0,160
0,160
0,003
0,001

0,055
0,005

0,003
0,055

0,001
0,005
0,408

0,408

Tabulka 45 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle velikosti týmu u souboru A pro subškálu GI-T
Velikost
týmu

M

1–10
11–15
16–20
20 <

32,11
30,21
29,70
30,17

Velikost týmu (počet osob)
1–10
11–15
16–20
20 <
0,015
0,015
0,002
0,009

0,404
0,944

0,002
0,404

0,009
0,944
0,407

0,407
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Tabulka 46 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky trvání působení současného trenéra u souboru A pro
subškálu ATG-S
Současný trenér (roky)
0–1
1,1–3
3,1–5
5,1 <

Současný
trenér

M

0–1
1,1–3
3,1–5
5,1 <

31,09
32,70
32,73
33,52

0,003
0,003
0,037
0,001

0,966
0,282

0,037
0,966

0,001
0,282
0,408

0,408

Tabulka 47 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky trvání působení současného trenéra u souboru A pro
subškálu ATG-T
Současný trenér (roky)
0–1
1,1–3
3,1–5
5,1 <

Současný
trenér

M

0–1
1,1–3
3,1–5
5,1 <

25,80
27,15
27,54
27,37

0,005
0,005
0,011
0,015

0,581
0,735

0,011
0,581

0,015
0,735
0,843

0,843

Tabulka 48 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle délky trvání působení současného trenéra u souboru A pro
subškálu GI-S
Současný
trenér

M

0–1
1,1–3
3,1–5
5,1 <

21,78
22,95
23,43
24,84

0–1

Současný trenér (roky)
1,1–3
3,1–5
5,1 <
0,016

0,016
0,019
0,001

0,513
0,006

0,019
0,513

0,001
0,006
0,097

0,097

Tabulka 49 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle aktuálního stádia sezóny u souboru A pro subškálu ATG-S
Stadium
sezóny

M

Soutěžní
Přípravné
Přestávka

31,56
32,59
33,32

Stádium sezóny
Soutěžní Přípravné Přestávka
0,060
0,060
0,011

0,011
0,346

0,346
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Tabulka 50 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělených
do kategorií podle aktuálního stádia sezóny u souboru A pro subškálu GI-S
Stadium
sezóny

M

Soutěžní
Přípravné
Přestávka

22,47
21,96
25,54

Stádium sezóny
Soutěžní Přípravné Přestávka
0,293
0,293
0,001

0,001
0,001

0,001

Tabulka 51 | Rozdíly v průměrných hodnotách týmové koheze mezi sportovci rozdělenými
do kategorií podle aktuálního stádia sezóny u souboru A pro subškálu GI-T
Stadium
sezóny

M

Soutěžní
Přípravné
Přestávka

29,58
31,32
31,32

Stádium sezóny
Soutěžní Přípravné Přestávka
0,001
0,001
0,008

0,008
0,998

0,998
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