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Abstrakt 

Práce je rozdělená do dvou částí - části teoretické a praktické. Cílem teoretické části je 

pojednat o procesu komunikace v pracovní skupině, přičemž kromě bližší specifikace 

používaných pojmů jsou zde popsány různé teoretické přístupy, jejichž prizmatem lze na 

komunikaci v pracovní skupině (a obecně v jakékoliv malé sociální skupině) nahlížet. Dále 

jsou zde zmíněny i možné poruchy v této komunikaci. Samostatnou kapitolu tvoří stručný 

popis možných metod analýzy malých skupin, přičemž jedna z nich – Sociomapování – je 

využita v druhé, praktické části práce, kde je také podrobně popsána. Praktická část je tvořena 

analýzou konkrétní pracovní skupiny z hlediska komunikace mezi jejími členy. Komunikace 

je zde rozdělena na tři aspekty: frekvenci komunikace (pracovní a osobní), efektivitu 

komunikace a nahlíženou profesionalitu jednotlivých členů, která podle autorky může 

s komunikací ve skupině souviset. Data jsou zpracována pomocí metody Sociomapování. 

Cílem této části práce je jednak získání představy o obecných charakteristikách o komunikaci 

ve zkoumané skupině a pak také ukázka možnosti využití Sociomapování, této poměrně nové 

a nepříliš známé metody.  

Klíčová slova: komunikace, pracovní skupina, Sociomapování 

 

Abstract 

This thesis consists of two parts, theoretical and practical. The aim of the theoretical part is to 

describe the process of communication in a work group. Besides the specification of some 

general concepts there are described some theoretical approaches which can be used for 

studying communication in a group and also some potential failures in a process of this 

communication. Separate chapter describes the methods which can be used for analyzing 

people´s behavior in a group. One of these methods called Sociomapping is used (and also 

described more in detail) in the second part, the practical one. The aim of the practical part is 

to analyze communication in a particular work group. The author is interested in three 

different aspects of communication: frequency (work-related and also non-work-related), 

efectivity of communication seen by members of this group and profesionalism of members 

seen by others. The aim, besides finding some general characteristics about the 

communication in a group under examination, is to show how to use this special and not very 

well known method. 

Key words: communication, work group, Sociomapping 
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Úvod 

 Tam, kde na výkon určité práce nestačí jednotlivec a kde dochází ke spolupráci více 

lidí, vzniká pracovní skupina (kterou lze odlišit od pracovního týmu, o čemž referuji 

v samostatné části práce).  

 Pracovní skupina je zvláštní typ sociální skupiny, většinou ji lze zařadit do kategorie 

skupin malých, které se vyznačují specifickými charakteristikami: obsahují dva a více členů 

(horní hranice není určená konkrétním počtem členů, ale spíše možností splnění dalších 

charakteristik), členové se navzájem znají, jsou propojeni trvalejšími svazky, vytváří společné 

normy a komunikují spolu tváří v tvář1. [Kosek 2004: 111] V rámci každé skupiny dále 

dochází k mnoha procesům, které lze souhrnně zastřešit termínem „skupinová dynamika“2. 

 Ve své práci jsem si vybrala ke zkoumání aspekt komunikace mezi členy pracovní 

skupiny, protože spolu s několika autory3 se domnívám, že komunikace tvoří jakýsi základní 

stavební kámen jakékoliv skupiny lidí, protože vytváří interakce a formuje vztahy mezi 

jednotlivci, které jsou pro spolupráci členů ve skupině a s ní spojenou efektivitu jejich 

společné práce velmi důležité. 

 V první, teoretické části shrnuji obecné poznatky jednotlivých autorů o komunikaci 

v pracovní skupině. Nejdříve stručně upřesňuji podstatné a k mé práci relevantní termíny 

(sociální skupina, malá sociální skupina, pracovní skupina, komunikace), poté se dostávám 

k samotné komunikaci v pracovní skupině a uvádím několik možných teoretických přístupů, 

kterými lze komunikaci v pracovní skupině (resp. v jakékoliv malé sociální skupině) nahlížet. 

Dále stručně nastiňuji možné poruchy komunikace v rámci malé sociální skupiny. V závěru 

této teoretické části uvádím možné metody zkoumání malých sociálních skupin, přičemž 

jednu z nich – Sociomapování - posléze využívám ve druhé, praktické části práce. 

 V praktické části analyzuji konkrétní pracovní skupinu4 z hlediska komunikace 

pomocí metody Sociomapování. Mým primárním cílem je ukázat jednu z možností využití 

této poměrně nové5 a podle mého názoru nepříliš známé metody, o které jsem přesvědčená, že 

je pro sociologický výzkum (a nejen pro něj) velmi užitečná a funkční. Mým sekundárním 

                                                 
1 Tato charakteristika je podle mého názoru v dnešní době sporná, což v práci také zmiňuji. 
2 Termín zavedený Kurtem Lewinem v roce 1943. Obecně jde o všechny procesy, které mají vliv na skupinové 
dění (např. cíle, normy, motivace, vedení, komunikace, skupinové role, atmosféra, kultura apod.) [Zahrádková 
2005] 
3 Např. Homans, Fisher, Hartford a další 
4 Oddělení Marketingu a komunikace v České televizi 
5 Metoda Sociomapování byla vyvinuta MUDr. Mgr. Radvanem Bahbouhem, PhD. a jeho spolupracovníky na 
začátku 90. let, první aplikace proběhla v roce 1993. 
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cílem této práce je odhalit nějaké obecné charakteristiky týkající se komunikace ve zkoumané 

pracovní skupině a sdělit je řediteli zkoumané skupiny, posléze všem jejím členům.  

 

I. Teoretická část 

Komunikace v pracovní skupině 

 

1. Pracovní skupina 

 

1.1.Pracovní skupina jako druh malé sociální skupiny 

 Pracovní skupina je jedním z nejčastějších typů sociálních skupin, do kterých se 

dospělý člověk během svého života začleňuje. Vzniká tam, kde na výkon určité práce nestačí 

jednotlivec a kde dochází ke spolupráci více lidí. Protože přímo spolupracovat může jen 

omezené množství osob, lze podle mého názoru většinu pracovních skupin zařadit do 

sociálních skupin malých. Proto nyní uvedu, co malá sociální skupina je a čím se vyznačuje. 

 

 1.1.1. Charakteristiky malé sociální skupiny 

 Termín, který by před tím, než se dostanu k hlubší charakteristice malých skupin, měl 

podle mého názoru zaznít, je sociální skupina. „Je velmi obtížné podat definici „skupiny 

obecně“… Ve všech případech je však termínu skupina užíváno tam, kde má být zdůrazněno, 

že určitý člověk má něco společného s řadou druhých lidí, že tato skutečnost ovlivňuje jeho 

jednání vůči nim a odlišuje ho spolu s nimi od všech lidí ostatních.“ [Keller 2005: 188] 

 Jak uvádí Fisher, někteří sociologové často rozdělují sociální systém na několik 

„úrovní“, které se liší jak ve velikosti, tak v komplexitě. Nejnižší úroveň začíná u jednotlivce, 

dále hierarchie postupuje přes dyádu, malou skupinu k organizaci, nejvýše pak stojí 

společnost jako celek. V této posloupnosti platí, že každá komplexnější jednotka se skládá 

z jednotek méně komplexních, tj. dyáda se skládá z jednotlivců, malá skupina z dyád, 

organizace z malých skupin a společnost z organizací. [Fisher 1974: 6-7]  

 Nyní se dostávám k existenci malé skupiny jako takové. Co je a co už malá sociální 

skupina není je velmi těžké odlišit. Například Kosek uvádí, že malá skupina je zvláštní druh 

sociální skupiny, která se vyznačuje několika charakteristikami:  

 - je to integrované sdružení dvou či více osob  

 - lidé jsou propojeni trvalejšími svazky 

- znají se navzájem 
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- komunikují tváří v tvář 

- vytvářejí společné normy, jež jsou pro chování členů závazné 

[Kosek 2004: 111] 

 O některých charakteristikách bych si však dovolila pochybovat – podle mého názoru 

ne vždy musí její členové komunikovat tváří v tvář (dnes jsou velmi rozšířené tzv. „virtuální 

komunity“, které nekomunikují tváří v tvář, ale skrze nějaké médium) a otázka také je, co 

znamenají „trvalejší svazky“. Je zřejmě velmi složité, ne-li nemožné, vymezit kritéria 

existence malé skupiny. 

 Mnoho autorů uvádí různé definice malých skupin, přičemž základními kritérii 

existence skupiny je nejčastěji existence společných zájmů či cílů (Olson, Kosek), dále 

společný osud, společné některé důležité charakteristiky členů, interakce mezi členy 

(Homans), kolektivní percepce skupiny jejími členy (Bales), organizace lidí, vzájemná 

závislost a propojenost lidí (Lewin).  

 Jakási souhrnná definice by mohla být podle Shawa takováto: Skupina je několik lidí 

s podobnou motivací, kteří si tuto společnou motivaci uvědomují a zhlíží na společenství jako 

na skupinu, uvědomují si své členství, které s sebou nese určitou roli, status a normy, které 

vytváří organizaci skupiny. Zároveň tyto lidé spolu musí být ve vzájemném kontaktu a 

vzájemně se ovlivňují, jsou na sobě navzájem závislí. [Shaw 1976: 11]  

 Zřejmě tedy nelze přesně říci, co je hlavním kritériem existence skupiny, 

pravděpodobně záleží na konkrétní skupině – každá skupina vzniká a definuje se na základě 

jiných kritérií a zároveň každou skupinu lze vidět různými prizmaty. 

 Ať už tedy skupina vznikne z jakéhokoliv důvodu, na základě jakýchkoliv kritérií, 

podstatné je, že se dále chová jako samostatná entita, která je více než jen sumou 

charakteristik jejích členů. Většina sociálních skupin se svou existencí nese i soubor pravidel 

a norem, kterými k sobě váže své členy (kteří jsou tvůrci těchto pravidel a norem) a které ji 

zároveň zpětně vymezují. [Fisher 1974: 19] 

  

 1.1.2. Interní a externí systém skupiny  

 Podle Homanse (1950) je skupina určena interakcemi mezi jejími členy. Stručně 

řečeno, lidé, kteří spolu přichází do styku, tvoří skupinu, přičemž v rámci jedné skupiny spolu 

lidé přichází do styku převážně kvůli věci, která je předmětem a také důvodem vzniku této 

skupiny. To zároveň znamená, že člověk, který přichází do styku s mnoha lidmi v souvislosti 

s různými záležitostmi, patří pravděpodobně do více skupin.  
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 Jak dále autor píše, skupina existuje sama o sobě v určitém prostředí, má nějaké 

hranice, své vymezení. Podle těchto velmi abstraktních hranic lze vymezit externí a interní 

systém skupiny.  

 Externí systém je, stručně řečeno, vše, co nepatří do skupiny. Tento systém Homans 

nazývá také prostředím skupiny. Toto prostředí, ačkoliv samo o sobě do skupiny nepatří, 

skupinu zvnějšku ovlivňuje, omezuje a formuje. Tyto vnější vlivy autor rozděluje na fyzické, 

technické a sociální. Fyzické a technické vlivy jsou takové, které tvoří okolní svět a jeho 

podmínky fungování. Sociální vlivy jsou jiní lidé, kteří nějakým způsobem ovlivňují dění ve 

skupině nebo také členové skupiny samotní, kteří mají svůj život i mimo skupinu a tento 

jejich život (např. rodina, jejich sousedi, jiné sociální skupiny) fungování této skupiny značně 

ovlivňuje. Do vnějších vlivů patří například i kultura, ve které se skupina nachází. 

 Interní systém obsahuje naopak vše, co do skupiny patří. Jsou to především její 

členové spolu se svými osobnostními charakteristikami, zájmy, postoji, názory a interakcemi 

s jinými členy skupiny. Interní systém obsahuje také chování lidí ve skupině, jejich motivace 

a aktivity, ale i dění mimo skupinu, které ji ovlivňuje, je to jakýsi „pohled zevnitř“. Autor dále 

vznáší hypotézu, že jakákoliv skupina se v rámci svého interního systému dříve či později 

začne dělit na menší podskupiny a tím se vytváří další interní systémy vymezující se proti 

systémům externím. Také se domnívá, že v rámci interního systému skupiny se po nějaké 

době jejího vzniku začne tvořit (podle postavení a zapojení do skupinové činnosti) jakási 

pyramida, ve které je někdo v nějakých ohledech „výše“ než ostatní. Toto vyšší postavení 

může znamenat například post vůdce (který může být předem ustaven nebo spontánně 

vzniknout) nebo vyprofilování jednotlivců podle jejich vlastností a schopností v určitém 

ohledu. 

 Jak píše autor, není důležité přesně odlišovat, jaká entita patří do jakého systému, 

někdy je toto odlišení nemožné a vždy záleží na úhlu pohledu pozorovatele. Důležité je, že 

tyto dva systémy existují neustále vedle sebe, neustále se navzájem ovlivňují ve smyslu „akce 

a reakce“, navzájem se formují. Okolní podmínky do značné míry ovlivňují dění ve skupině, 

ale zároveň je to i naopak – dění ve skupině ovlivňuje i její prostředí, například jiné lidi (resp. 

skupiny lidí). [Homans 1950] 

 Lze tedy říci, že interakce jednotlivých členů skupiny, které jsou spojené s jakýmkoliv 

skupinovým chováním, ovlivňují a formují skupinu, která dále ovlivňuje a formuje vnější 

prostředí, které se v důsledku tohoto ovlivnění také mění a zpětně působí na skupinu, 

respektive na její jednotlivé členy.  
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1.2. Charakteristiky pracovní skupiny 

  Většina větších organizací se skládá z několika menších skupin, které se skládají 

z několika lidí pracujících s určitými technologiemi, mají na starosti jednotlivé úkoly celé 

organizace. Tyto úkoly se mohou týkat výroby, výzkumu a vývoje nebo veřejných služeb. 

[Goodall 1990: 18]  

 Pracovní skupiny většinou vznikají formálně, tj. jsou ustaveny, jejich organizování je 

záměrné, určené ke konkrétnímu účelu (pracovní činnosti). Jak již bylo řečeno, pracovní 

skupina vzniká tam, kde je k vyřešení určitého úkolu zapotřebí více lidí, kde nestačí 

jednotlivec.  

 Dnes se běžně uvádí a v praxi využívá teorie vývoje malých skupin, kterou v roce 

1965 předložil B. W. Tuckman6. Vznik pracovní skupiny probíhá podle původní teorie ve 

čtyřech fázích: forming, storming, norming, performing (v překladu: fáze formování, fáze 

konfliktů, fáze vzniku norem a fáze výkonová). V roce 1977 přidal Tuckman ve spolupráci 

s M. A. Jensenovou pátou fázi nazvanou adjouring7 (rozpad skupiny). Fáze formingu je 

typická tím, že každý člen jedná sám za sebe, usiluje o své vlastní individuální zájmy. Lidé se 

seznamují se sebou navzájem i s úkolem, který mají vykonávat, vytváří se struktura 

formálních vztahů. Druhá fáze, storming, je charakteristická určitými většími či menšími 

konflikty ve skupině. Lidé se snaží prosadit své zájmy a tyto jejich zájmy mohou být 

v rozporu s požadavky, které jsou na ně kladeny. Dochází také k ujasňování vztahů mezi 

členy, lidé si snaží vydobýt určitou pozici v rámci skupiny. Ve fázi normingu se ze 

společenství individuí již pomalu stává spolupracující tým, lidé tvoří pravidla a normy 

skupiny, pomalu přijímají úkoly a požadavky, jejich pozice v rámci skupiny začíná být 

dostatečně vymezená. Fáze performingu je fází, kdy je skupina schopná bez problémů 

pracovat, role i pravidla ve skupině jsou vymezené, všichni je uznávají, lidé se cítí být členy 

této skupiny a plní skupinové úkoly. Ve finální fázi, adjourningu, dochází k ukončení úkolu, 

rozpadu skupiny a v souvislosti s pocity úzkosti k zpětnému hodnocení a sebehodnocení. 

Všechny tyto fáze vzniku pracovní skupiny jsou ovlivněné mnoha aspekty – osobnostmi 

jednotlivých členů, typem činnosti, formou spolupráce8, pracovními podmínkami apod. 

[Schuman 2001, Levin 2004] 

                                                 
6 Profesor filosofie a psychologie na Universitě v Ohiu. Původní článek vyšel v roce 1965 v časopise 
Psychological Bulletin (vol. 63, číslo 6) pod názvem „Developmental Sequence in Small Groups“. 
7 Vyšlo v roce 1977 pod názvem „Stages of Small-Group Development Revisited“. 
8 Moulisová rozděluje formy pracovních úloh v rámci pracovní skupiny na společné, kdy členové skupiny 
pracují dohromady, individuální, kdy každý člen má na starosti vlastní úkoly a souběžné, když členové skupiny 
mají stejné úkoly a plní je individuálně. [Kollárik 1990: 58] 
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 Zahrádková zmiňuje, že každá skupina může mít různou rychlost svého vývoje9, 

přičemž tato rychlost záleží na mnoha faktorech, mezi kterými je například plánovaná doba 

trvání skupiny, styl vedení, vztahy mezi členy před založením skupiny, motivace lidí 

spolupracovat a další důležité faktory. [Zahrádková 2005: 51-52] 

 Pro efektivní práci skupiny je ve většině případů zapotřebí, aby jeden ze členů skupiny 

byl jejím vůdcem – vůdcem v tom smyslu, že má z hlediska hierarchie zpravidla vyšší 

postavení než ostatní, avšak na druhou stranu v určité míře zodpovídá za práci celé skupiny. 

Základními styly vůdcovství jsou, jak uvádí Kollárik, autokratický, demokratický a liberální 

(laissez-faire). Dále uvádí, že typy vůdcovství je možné rozdělit na vůdcovství zaměřené na 

výsledky práce a na vůdcovství zaměřené na vztahy mezi lidmi v pracovní skupině (tyto dva 

typy jsou extrémní póly, většina vůdců se zřejmě nachází někde mezi nimi). [Kollárik 1990: 

60] 

 V rámci vytvářející se nebo předem dané struktury pozic a rolí vznikají formální 

vztahy členů skupiny. Vedle těchto formálních však přirozeně vznikají i vztahy neformální, 

které jsou neurčené a neorganizované, často i mimopracovní, formují se na přátelském, 

osobním základě. S těmito neformálními vztahy přímo souvisí i vznik neformálního systému 

norem a hodnot. „Čím více se jednotlivec pokládá za člena skupiny, tím pečlivěji a důsledněji 

dodržuje její neformální systém hodnot a norem a samozřejmě i její neformální pravidla 

jednání.“ [Kuchyňka 1990: 6] Spolu s formálními i neformálními vztahy se utváří kultura 

dané organizace, která je pro ni specifická a která zpětně formuje vzniklý kodex formálních a 

neformálních pravidel a vztahů. 

 Každá skupina má určitou kulturu, která je jí vlastní, je vytvářena jejími členy a tyto 

členy zpětně omezuje a ovlivňuje jejich jednání. Podle Goodalla je tato kultura vytvářena 

jednak určitými rituály, které v jejím rámci vznikají a dále se vyvíjí, dále zkušenostmi 

pracovní skupiny jako celku a v neposlední řadě také určitými zaběhnutými procedurami, 

které „se používají“. Z toho plyne, že pro každou skupinu má velký význam její vlastní 

historie. [Goodall 1990: 48]  

 S tím souhlasí autoři Jensen a Trenholm, kteří se domnívají, že každá organizace má 

svou kulturu, která je definována jako systém skrytých významů a přesvědčení, které jsou 

vyjadřovány skrze symbolické procedury jako například rituálem, povídkami, vtipy a mýty o 

dané skupině, jejichž funkcí je držet skupinu lidí u sebe. [Jensen, Trenholm 2004: 337] 

 Kultura skupiny však není ovlivněna jen její historií, ale také její přítomností, 

                                                 
9 Zahrádková uvádí poněkud pozměněné fáze vývoje skupiny: starting, forming, storming, norming, performing, 
closing a refresh 
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konkrétně například silou postavení vedoucího, strukturou a druhem úlohy, kterou skupina 

plní a mezilidskými vztahy mezi členy skupiny. [Goodall 1990: 48] 

 Pokud pojednávám o pracovní skupině, neměla bych opomenout typologii týmových 

rolí. Nejznámější je typologie vytvořená M. Belbinem10 v roce 1981. Tato teorie (a i jiné 

teorie týmových rolí) vychází z předokladu, že každý člen pracovní skupiny má dvojí roli – 

jednak roli funkční, která je formálně vymezená a určuje pozici a úkoly člověka v dané 

skupině, a pak roli týmovou, která znamená způsob, jakým se člověk zapojuje do spolupráce 

s jinými lidmi a která je součástí osobnostních charakteristik člověka. Belbin vytvořil během 

dvacetiletého výzkumu devět typických týmových rolí: myslitel (plant), vyhledávač zdrojů 

(resource investigator), koordinátor (chairman), formovač (shaper), kontrolor a vyhodnocovač 

(monitor evaluator), týmový pracovník (team worker), realizátor (company worker), 

kompletovač (finisher) a specialista (specialist). Každému člověku podle této teorie vyhovuje 

jiná týmová role (přičemž většina lidí je orientováno na více rolí zároveň) a je důležité, aby 

nebyla v rozporu s rolí funkční. [Mikuláštík 2003, www.belbin.com] 

  

 1.2.1 Pracovní skupina versus pracovní tým 

 V současné době je slovo tým velmi populární a používá se v nejrůznějších spojeních. 

Přesto, že většina autorů termíny pracovní skupina a pracovní tým ztotožňuje, uvedu, jaké 

rozdíly mezi těmito entitami vidí autoři Katzenbach a Smith. 

 Zásadní rozdíl mezi pracovní skupinou a pracovním týmem vidí tito autoři zejména 

v tom, že tým vlastní tzv. „shared commitment“, tedy jakýsi sdílený závazek, který vnímají 

všichni členové tohoto týmu. Na rozdíl od pracovní skupiny, kde každý člen má zodpovědnost 

za určité části úkolu, v týmu členové kromě této osobní zodpovědnosti cítí ještě společnou 

zodpovědnost. Lidé v pracovní skupině mají individuální cíle a výsledky práce, lidé 

v pracovním týmu mají cíle společné a kromě výsledků individuálních dosahují i výsledků 

společných. S tím souvisí i společný přístup k úkolu a strategie spolupráce. Protože členové 

týmu mají společný specifický účel práce (který si tým sám vytváří) a také společný cíl, svou 

prací se vzájemně ovlivňují více než lidé pracující v pracovní skupině, kde je účel práce 

zpravidla daný zaměřením organizace a každý člen dosahuje svých vlastních výsledků. 

[Katzenbach, Smith 2004] 

 Ve své práci jsem se zaměřila na pracovní skupinu, protože skupina, kterou zkoumám 

ve druhé části práce, je, ačkoliv sama se nazývá týmem, podle výše uvedených kritérií spíše 

                                                 
10 Britský výzkumník, v současné době profesor na Henley Management College ve Velké Británii.  
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pracovní skupinou. Jak bude popsáno níže, lidé v této skupině spolupracují jen někdy a 

většinu času mají na starosti jiné věci, za které mají osobní odpovědnost. 

 

2. Komunikace v pracovní skupině 

 

2.1. Ke komunikaci obecně  

 Pojem komunikace pochází z latinského communicatio (vespolné účastnění) a 

communicare (činit něco společným, sdílet). Nejčastěji je komunikace definována jako 

„proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) k druhému bodu (k příjemci), jako přenos 

nebo vytváření znalosti“. [Vybíral 2000: 17]  

 Bližší definice tohoto slova je poněkud problematická, jednotlivé definice se liší podle 

toho, na jaký aspekt komunikace se zaměřují. Vyčerpávající definice zahrnující její sociální, 

kulturní, lingvistické, kognitivní a filozofické roviny zřejmě není možná.  

  

 Jak zmiňují autoři Watzlawick, Bavelasová a Jackson, zastánci pragmatické systémové 

komunikační teorie, člověk, respektive jakýkoliv živý tvor, nemá šanci nekomunikovat, neboť 

„… veškeré chování v interakční situaci má význam sdělení, tj. je komunikací.“ [Watzlawick 

a kol 1999: 43] Autoři hovoří o nemožnosti nekomunikovat a zároveň tvrdí, že všechny akce, 

kterých se účastní více než jedna osoba, jsou interpersonální. [Watzlawick a kol. 1999: 43-44] 

 Další velmi důležitá vlastnost komunikace je její zprostředkování odezvy. Nejen, že 

přenáší informace, ale navíc vyvolává určité chování u okolí a tím určuje vztah subjektu 

s tímto okolím. [DeVito 2001] 

 Při detailnějším zkoumání komunikace je zřejmé, že na ni lze hledět z několika 

možných úhlů a podle těchto úhlů odvozovat její vlastnosti a funkce. Lze ji vnímat například 

jako způsob utváření vlastního já, způsob sebeprezentace a sebepotvrzování nebo také jako 

způsob tvorby sociální reality, s čímž souvisí i tvorba sociálních interakcí. Právě toto hledisko 

jsem si vybrala, protože se nejlépe hodí k obsahu mé práce.  

 Pomocí komunikace jednáme a tímto jednáním utváříme realitu kolem sebe. Avšak 

jsou tu dvě věci, které nás v tom omezují – je to jednak kultura, která určuje a kontroluje 

způsob našeho jednání (komunikace) a pak také jiní lidé, se kterými přicházíme do kontaktu a 

kteří se také snaží jednat, tvořit realitu. Navzájem se svým jednáním ovlivňujeme, měníme 

své jednání v důsledku jednání někoho jiného. Stykem našeho jednání, resp. komunikací, 

dochází k interakci. [Jensen, Trenholm 2004] 
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 Tento pohled na komunikaci lze podle mého názoru dobře uplatnit při zkoumání 

malých skupin. Lidé v malé skupině komunikují a dochází k interakcím, které dále ovlivňují 

vývoj celé skupiny. Skupina jako entita však zpětně ovlivňuje své členy (resp. jejich jednání). 

 

2.2. Komunikace v pracovní skupině 

 Pracovní skupina je ve většině případů úkolově orientována, jejím cílem a tudíž i 

důvodem jejího ustavení je plnění nějakých úkolů. Aby bylo možné úkol dobře splnit, je 

zapotřebí, aby členové ve skupině spolu mohli vzájemně komunikovat. V každé skupině 

existují určité prostředky a způsoby, kterými se přenášejí informace mezi členy, soubor těchto 

prostředků a způsobů lze nazvat komunikačním systémem. Správné a účinné fungování 

komunikačního systému je základním předpokladem pro bezproblémový průběh pracovní 

činnosti. [Kuchyňka 1990] 

 Jak píše Fisher, skupina, ať je jakkoliv velká, nemůže existovat bez komunikace mezi 

jejími členy. Zároveň je komunikace také prvek, který váže konkrétního člověka ke skupině, 

umožňuje mu se do skupiny zapojit a plnit její úkoly. Autor se také domnívá, že komunikace 

tvoří základ jakékoliv organizace, vytvořené k jakémukoliv účelu. Píše, že „lidé jsou jako 

cihly ve zdi sociálního systému, kde komunikace je maltou. A právě malta dělá z jednotlivých 

cihel pevnou zeď“. [Fisher 1974: 155] 

 Hartford s tímto názorem souhlasí a píše, že jisté minimum komunikace je pro 

existenci skupiny nezbytně nutné. Dále píše, že vše, co lidi ke skupině váže, ať už to jsou její 

cíle, interakce nebo aktivity, je přímo závislé na komunikaci ve skupině. [Hartford 1971: 219] 

 Podle Goodalla je komunikace definována jako jakákoliv odpověď na jakoukoliv 

informaci. (Slovo jakákoliv zde má podtrhnout to, že její verbální funkce je pouze jednou 

z možností, jak komunikovat.) Tato odpověď však není spontánní a náhodná, ale většinou 

promyšlená, záměrná. Důležité je, že se komunikace, tedy přenášení zpráv mezi členy 

skupiny, odehrává v čase a prostoru – čas znamená „akční“ složku komunikace, tedy její 

vývoj a změnu, prostor představuje složku strukturní, tedy ten aspekt, že se odehrává mezi 

nějakými lidmi, z nějakého důvodu. [Goodall 1990] 

 Obecně lze říci, že lidé mezi sebou komunikují skrze své chování, konkrétně skrze 

slova a pohyby. Je však třeba mít neustále na vědomí, že lidské chování je podmíněno, 

ovlivněno a formováno chováním ostatních členů skupiny. Efektivita komunikace mezi členy 

je přímo závislá na celkové propojenosti chování (komunikování) těchto členů. Tímto 

vzájemně propojeným systémem komunikování se jednak přenáší zprávy a jednak se také 

vytváří vztahy mezi lidmi. [Fisher 1974: 24] 
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 Jak dále uvádí Goodall, komunikace mezi lidmi v rámci pracovní skupiny většinou 

není chaotická, ale má svá pravidla a pořádek. V procesu, kdy se lidé snaží dosáhnout svých 

vlastních cílů (které se v ideálním případě shodují s cíli skupinovými), vzniká jakési 

„sekvenční schéma“ – zaběhnutá nepsaná pravidla o tom, kdo s kým o čem a jak mluví. Podle 

sekvence komunikace a hierarchie komunikujících11 vznikají určité vzorce komunikace, které 

se mohou stát normami skupiny. Pokud někdo například náhle změní svůj komunikační styl 

nebo se bude s někým bavit jinak, než se od něj očekává, může to být ostatními bráno jako 

narušení norem. Podle sekvence, frekvence a způsobu interakcí mezi členy vznikají v rámci 

těchto „pravidel“ ve skupině různé podskupiny, které se navzájem svojí existencí dále 

ovlivňují. [Goodall 1990] 

  

2.3. Teoretické přístupy ke komunikaci v pracovní skupině 

  

 2.3.1. Komunikace jako komunikační síť 

 Podle některých autorů12 je existence komunikace ve skupině představována jako 

komunikační síť rozložená mezi jejími členy. Tato pomyslná síť obsahuje „kanály“, kterými 

jsou jednotlivci spojeni a kterými mezi sebou komunikují. Čím hustší je tato síť, tím snazší je 

komunikace ve skupině jako celku. V ideálním případě jsou všichni lidé ve skupině navzájem 

propojeni a tak spolu mohou přímo komunikovat, každý s každým. Pokud tomu tak není, 

musí jít informace oklikou a přirozeně trvá déle, než se dostane tam, kam se dostat má, 

nemluvě o možnosti jejího zkreslení. Dále, jednotlivé komunikační „kanály“ mají různou 

šířku – těmi širokými proudí informace často a snadno, těmi užšími je průchod těžší a tudíž i 

méně častý. 

 Představa komunikace jako komunikační sítě s sebou nese také koncept centrality a 

koncept distance, které znamenají postavení lidí v komunikační síti13. V podstatě jde o součet 

kanálů, kterými musí informace od daného člověka projít, aby se dostala ke všem lidem ve 

skupině a naopak, aby se dostala od všech k němu. Člověk, který stojí ve středu (v centru) 

sítě, má tento součet nejmenší (může snadno komunikovat se všemi), naopak člověk stojící na 

okraji jej má největší (informace od něj i k němu musí jít oklikou).  

                                                 
11 V rámci celé skupiny i jednotlivých podskupin vzniká jakási hierarchie, která je jednak formálně ustavená 
(vedoucí skupiny, jeho zástupce apod.) a jednak se v průběhu komunikace tvoří podle statusů jednotlivých členů. 
[Goodall 1990] 
12 Např. Jensen & Trenholm 2004, Fisher 1974, Shaw 1976 a další 
13 Metoda Sociomapování, kterou využívám v praktické části práce, je také schopná pracovat s konceptem 
centrality, avšak zároveň bere v úvahu možnou asymetrii vzájemných vztahů členů ve skupině. 
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 Jak píše Fisher, centrální postavení často bývá spojeno s vedoucí pozicí či s vysokým 

statusem osoby. [Fisher 1974: 162] 

 Existuje několik základních „tvarů“ komunikačních struktur malých skupin podle 

propojenosti jednotlivců komunikačními kanály. Na těchto strukturách se více méně shodne 

většina autorů, kteří se jimi zabývají a ze kterých jsem čerpala [Fisher 1974, Shaw 1976, 

Hartford 1972, Kuchyňka 1990, Mills 1967, Cartwright & Zander 1962, Forsyth 1983]. 

Těmito strukturami nejčastěji jsou: kruh, kormidlo, řetěz, „Y“ a celkově propojená skupina14. 

 

 Ve schématech znamenají „tečky“ jednotlivce ve skupině a čáry, které je spojují, 

představují komunikační kanály 

 Podle výše uvedených autorů lze většinu pracovních skupin, i když obsahují více nebo 

méně členů než je počet teček na obrázcích, zařadit do nějakého typu. 

 Zde si dovolím kriticky poznamenat, že podle mého názoru jsou některé typy těchto 

struktur v praxi jen stěží představitelné (pokud tedy nejde o čistě formální a zvnějšku 

nastavené procesy). Domnívám se, že tyto struktury se dají využít jen jako teoretické 

konstrukty. 

  

 Shaw uvádí, že tok komunikace, tedy struktura sítě, může být značně ovlivněna 

především fyzickou vzdáleností členů, tedy prostou nemožností komunikovat s určitými 

osobami. Zároveň struktura komunikace skupiny do velké míry ovlivňuje mnoho dalších 

aspektů skupiny včetně efektivity její práce, proto je třeba dobře promyslet rozložení 

fyzických vzdáleností mezi lidmi15. [Shaw 1976] 

 Jak uvádí Mills, na strukturu komunikační sítě má vliv mnoho dalších faktorů, mezi 

kterými jsou: formální rozdíly ve statusech lidí, cíl skupiny a aktivity podniknuté k dosažení 

tohoto cíle, formování podskupin v rámci jedné skupiny a v neposlední řadě také osobnostní 

charakteristiky členů skupiny. [Mills 1967: 63-64] 

                                                 
14 Tvarů komunikačních struktur bylo některými autory popsáno mnohem více, vybrala jsem do své práce podle 
svého uvážení ty nejzákladnější, na kterých se zároveň jednotliví autoři shodli. 
15 Možná i tento aspekt podporuje dnes velmi rozšířené zavádění kanceláří ve formě „open space“ (pozn. 
autorky). 
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 Tento autor také hovoří o tzv. „ekonomii“ interakcí. Domnívá se, že v určitých 

skupinách může být komunikace všech se všemi velmi nepraktická a proto lidé omezují své 

interakce na ty nejnutnější. Nevidí tedy celkovou nepropojenost jako poruchu komunikačního 

systému, avšak jako nutné opatření pro efektivnější fungování celého týmu.  

 Velmi důležitým aspektem je také velikost skupiny, která ovlivňuje celkovou strukturu 

komunikační sítě a s ní možnost či nemožnost komunikovat mezi všemi členy skupiny. A jak 

již bylo řečeno, komunikační struktura ovlivňuje to, jak a jakým způsobem lidé ve skupině 

pracují, a proto lze říci, že velikost skupiny má značný vliv na způsob práce a výkonnost 

jejích členů. Mills zmiňuje, že kvalita práce přímo souvisí s velikostí skupiny. Na různé úkoly 

jsou vhodné různě velké skupiny a také, jak již bylo řečeno, různé komunikační sítě v těchto 

skupinách. [Mills 1967: 64] 

  

 Každá struktura komunikační sítě má své výhody a nevýhody. Uzavřená síť (tj. ta, kde 

jsou členové hodně propojení) pravděpodobně velmi rychle a účinně vyřeší jednoduchý úkol, 

naopak skupina s otevřenou komunikační síťí (tj. takovou, kde propojení není příliš husté) 

bude lépe řešit komplexní problémy, které vyžadují větší množství informací a dovedností. 

[Fisher 1974: 160-161]  

 Někteří autoři (Forsyth, Mills) rozdělují komunikační sítě na centralizované, kde určitá 

pozice je ve středu struktury (tj. určitý člověk je „uprostřed“, všechny komunikace proudí 

skrze něj – zde jsou to kormidlo a „Y“) a decentralizované, kde žádná pozice není 

„centrálnější“ než jiná, všichni členové vlastní stejný počet komunikačních kanálů (kruh, 

celkově propojená struktura). Forsyth uvádí, že skupina s centralizovanou komunikační 

strukturou pracuje efektivněji na jednodušších úkolech, kde je osoba v centrální pozici 

schopna rozdělovat informace a řídit průběh akce. Jakmile je však úkol těžší či komplexnější, 

centrální osoba přestává zvládat rozdílení informací a úkol začíná „váznout“. Proto pro 

komplexnější a složitější úkoly je vhodnější pracovní skupina s decentralizovanou 

komunikační strukturou. [Forsyth 1983: 137] V tomto ohledu odpovídá otevřená síť Fishera 

decentralizované síti Forsytha, uzavřená zase centralizované. Mills uvádí, že lidé 

v decentralizovaných skupinách lépe rozlišují relevantní informace od irelevantních. [Mills 

1967: 65] 

 Forsyth dále uvádí, že většina lidí preferuje síť decentralizovanou, protože jim 

umožňuje větší nezávislost a svobodu jednání. V centralizovaných sítích jsou lidé více 

kontrolováni osobou stojící v centru struktury (zpravidla vedoucím). Shrnuje, že spokojenost 

členů v centralizované skupině je dána jejich postavením – lidé jsou většinou velmi spokojení 
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v centrální pozici a méně spokojení na pozici okrajové. A protože v centralizované síti je 

počet okrajových pozic mnohem větší než počet pozic centrálních, plyne z toho, že lidé jsou 

v této struktuře celkově spíše nespokojení. V decentralizovaných sítích je postavení lidí 

rovné, nikdo není v centru ani na okraji, proto se dá předpokládat, že lidé budou celkově více 

spokojení. [Forsyth 1983: 137] 

 Jak dále uvádí Mills, uspokojení jednotlivých členů z týmové práce bylo podle 

výzkumů, ze kterých vycházel16, větší ve skupinách decentralizovaných než ve skupinách 

centralizovaných. [Mills 1967: 65] 

 Fisher  upozorňuje na to, že většina skupin nemá komunikační strukturu danou, ale že 

se časem mění a vyvíjí, především podle zkušenosti skupiny. Pokud skupina zažije úspěch 

v řešení jednoduchého úkolu, posílí to její soudržnost a stává se schopnější řešit i 

komplexnější úkol. Naopak, při úspěchu v řešení komplexního úkolu se členové stávají jako 

skupina silnější a jsou schopni uspět i v zaměření na jednoduchý úkol. Autor však připouští 

možnost, že skupina používá pro různé úkoly nebo fáze úkolu jiné komunikační síťě. [Fisher 

1974: 161] 

 Mills na základě výzkumů17 naopak uvádí, že skupina, ať už pracuje v centralizované 

či decentralizované struktuře, má tendenci ve struktuře, ve které je „zvyklá“ pracovat, zůstat, 

svoji strukturu příliš neměnit. [Mills 1967: 65] 

  

 Další aspekt, který zahrnuje teorie o komunikaci jako komunikační síti, je vytváření 

podskupin v rámci skupiny. Podle tvaru konkrétní komunikační sítě a „existence kanálů“ mezi 

členy skupiny lze odhadnout existenci podskupin – tj. kdo komunikuje s kým častěji, kdo 

s kým případně vůbec. Při odhadování podskupin je však zapotřebí sledovat skupinu při více 

než jednom úkolu. [Fisher 1974: 163] 

 Spolu s tvorbou horizontální komunikační struktury se tato struktura formuje i 

vertikálně, vytváří se v jejím rámci určitá hierarchie. Jak uvádí Kollárik, horizontální 

komunikace mezi členy týmu zahrnuje nejčastěji získávání a poskytování informací a výměnu 

názorů a důležitá je především tam, kde práce vyžaduje společnou účast více pracovníků. 

Vertikální komunikace se odehrává mezi vedoucím a jeho podřízenými pracovníky.[Kollárik 

1990] Forsyth dodává, že obsah informací, které proudí strukturou směrem nahoru, je ve 

většině případů velmi odlišný od obsahů komunikací proudících směrem dolů. [Forsyth 1983: 

138] 

                                                 
16 G. A. Heise a G. A. Miller, M. E. Shaw 
17 A. M. Cohen, W. G. Bennis 
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 Jensen a Trenholm píší, že v každé pracovní skupině existuje jednak formální 

komunikační síť, která je nejčastěji založena na konverzacích spojených s pracovní činností, a 

vedle této sítě se vytváří také síť neformální, která je nezávislá na té formální a může být 

založena na konverzacích o jakýchkoliv tématech. [Jensen, Trenholm 2004: 341] 

 

 2.3.2. Komunikace jako vzájemná výměna 

 V malé skupině, kde každý člen má možnost poznat a hovořit se všemi ostatními 

členy, si podle teorie komunikace jako vzájemné výměně lidé vzájemně „vyměňují“ 

informace, přesvědčení, odpovědnost apod.  

 Homans (1958) definoval tři oblasti, které si lidé mezi sebou „směňují“. Tyto oblasti 

jsou: věci (goods), služby (services) a pocity (sentiments). Lidská komunikace probíhá na 

principu „give a little – get a little“ (trochu dám – trochu dostanu). Z tohoto hlediska je lidská 

komunikace definována jako neustále v čase proudící tok informací a aktivit. [Goodal 1990: 

57-58]. 

 Walster spolu se svou manželkou18 z těchto výchozích bodů vytvořil tzv. „teorii 

rovnosti“ (Equity Theory19), která dává hlavní důraz na to, aby výměna byla rovnocenná, aby 

někdo „nedostával“ více než „dává“, aby jeho „zisk“ neznamenal „ztrátu“ pro někoho jiného. 

V rámci této teorie formuluje předpoklady, že lidé se vždy snaží maximalizovat své zisky a 

zároveň minimalizovat své vklady, ale skupina může ustanovit systém rovného rozdělování 

zisků mezi členy a může dohlížet na jeho dodržování pomocí skupinových pravidel a norem 

(„zrádce“ by byl potrestán). Pro lidi je tak výhodné být členem určité skupiny, protože jim to 

přináší jistotu a pocit bezpečí, že nebudou „obráni“. [Goodal 1990: 58] 

 

 2.3.3. Informační teorie komunikace 

 Další možnost, jak na komunikaci ve skupině lze hledět (která se však zároveň 

nevylučuje s jinými možnostmi), je jako na vytváření zásob informací. 

 Tato teorie vychází ze známé psychologické informační teorie G. A. Millera20, která 

říká, že člověk je schopen pojmout jen omezené množství informací, má omezenou kapacitu 

vnímání. „Millerovo číslo“ (+/- 7) představuje počet informací, které je člověk schopen 

najednou „pobrat“. Tato teorie také říká, že lidé se pro možnost vstřebání většího množství 

                                                 
18 Elaine Hatfield  
19 Hatfield, E., Walster, G. W.,  & Berscheid, E. (1978). Equity: Theory and research.  Boston:  Allyn and 
Bacon. 
20 Profesor psychologie na universitě v Princetonu, autor díla „The magical number seven, plus or minus two: 
Some limits on our capacity for processing information“ (1956). 
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informací učí shlukovat informace do větších tématických celků a tento celek, který může 

obsahovat několik informací podobného typu, v kapacitě mozku zabírá jen jednu jednotku. 

[Plháková 2005: 201] 

 Teorie komunikace ve skupině založená na této psychologické teorii staví na tom, že 

tím, jak se jednotlivci pokouší zvýšit kapacitu svého informačního „kanálu“, zvedá se i 

informační kapacita vědomostí skupiny jako celku, a to mnohonásobně. Pro členy skupiny je 

výhodné komunikovat s ostatními, protože tak dostávají přístup i k informacím, které sami 

nemají. Celková skupinová činnost se časem díky velkému množství společně sdílených 

informací stává efektivnější a efektivnější, a proto má smysl pracovní skupinu zakládat a 

udržovat. [Fisher 1974: 164-165] 

 

 2.3.4. Komunikace jako sociální struktura 

 Jak uvádí Fisher, vědci21 dokázali, že sociální struktura skupiny ovlivňuje komunikaci 

v ní. Lidé v pracovní skupině spolu navzájem podle této teorie nekomunikují každý s každým 

stejným způsobem, ale svou komunikaci přizpůsobují jednotlivým členům podle jejich statusů 

(a to i mimo skupinu). Jinými slovy, status osoby ovlivňuje zprávy a informace, které tato 

osoba přijímá i odesílá a přijaté a odeslané zprávy zpětně potvrzují její status. Závislost je 

oboustranná, tyto dvě struktury (sociální a komunikační) na sebe mají vzájemný vliv. [Fisher 

1974: 165-166] 

 

2.4. Poruchy komunikace v pracovní skupině 

 Komunikace mezi všemi členy pracovní skupiny je beze sporu o mnoho složitější než 

komunikace mezi dvěma jednotlivci, protože čím více lidí spolu komunikuje, tím je větší 

pravděpodobnost, že dojde k nějaké neshodě ohledně názorů, hodnot, cílů či interpretací 

problému. 

 DeVito uvádí, že k tomu, aby komunikace proběhla efektivně, tzn. aby si komunikující 

nejen rozuměli, ale zároveň se navzájem dobře pochopili, je zapotřebí, aby se vzájemně 

přizpůsobili na těchto dimenzích: otevřenost, empatie, pozitivnost, bezprostřednost, řízení 

interakce, působivost (expresivita) a orientace na druhé. [DeVito 2001: 24]  

 Z toho plyne, že pravděpodobnost, že komunikace ve skupině nebude probíhat zcela 

„hladce“, je vzhledem k počtu dimenzí poměrně velká. 

                                                 
21 Collins a Guetzkow (1964) 
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 Fisher upozorňuje na možnost objevení „sebenaplňujícího proroctví“22, kdy jsou lidé o 

poruše komunikace přesvědčeni, tak se podle toho chovají a tím v podstatě poruchu vytváří. 

[Fisher 1974: 167] Tím se možnost objevení nějaké poruchy v komunikaci stává ještě o něco 

pravděpodobnější.  

 Základními typy poruch komunikace jsou: nedorozumění, konflikt a komunikační 

bariéra. O nich nyní stručně pojednám. 

 

 2.4.1. Nedorozumění 

 Nedorozumění je pravděpodobně nejčastější a také nejméně závažnou poruchou 

komunikace ve skupině.  

 K neporozumění mezi členy skupiny dochází tehdy, pokud vzájemně nebo jen 

jednostranně nedokáží správně identifikovat příčinu a důvod chování jiného člena nebo členů 

skupiny. Vzniklé nedorozumění se může podle závažnosti dále vyvinout v konflikt.  

 Forsyth uvádí, že nejčastější příčinou nedorozumění je tzv. „základní atribuční 

chyba“23, která říká, že lidé mají tendenci identifikovat chování ostatních dispozičně (na 

základě jejich vlastností) a přitom přehlíží nebo podceňují situační kontext, zatímco o svém 

vlastním chování jsou přesvědčení, že je ovlivněno především kontextem určité situace. 

Zatímco ostatní členové skupiny pohlíží na člověka podle toho, jak se chová, on sám na sebe 

nikoliv, protože má sám o sobě více informací, ví, proč se v daném kontextu zachoval určitým 

způsobem a případně je přesvědčen o tom, že v jiné situaci by se choval zcela jinak. Ostatní 

tedy nedokáží správně identifikovat příčinu jeho chování. [Forsyth 1983: 100-101] 

 

 2.4.2. Konflikt  

 Zřejmě nejtypičtější poruchou komunikace je konflikt mezi komunikujícími. Ačkoliv 

každý ví, co konflikt je, jeho definice je velmi neurčitá. Nelze jej definovat jinak než jako 

neshodu mezi komunikujícími, protože při bližší definici záleží na prizmatu, kterým se na 

komunikaci ve skupině díváme (směna, síť, informační teorie, sociální struktura a další). 

Konflikt tak může představovat velmi různé věci – nevyváženou směnu, „ucpaný“ kanál, 

neshodu v komunikační a sociální struktuře… 

                                                 
22 Koncept definoval Robert K. Merton, přičemž vychází z Thomasova teorému („Pokud je určitá situace lidmi 
definována jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích.“) 
23 Koncept definovaný sociálním psychologem Lee Rossem v roce 1977 
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 Důležité je podle mého názoru nejprve odlišit, jestli se jedná o konflikt mezi určitými 

členy skupiny, mezi všemi členy skupiny, mezi skupinou a jejím okolím apod. Teprve po 

tomto zjištění je možné konflikt začít efektivně řešit. 

 Kollárik uvádí čtyři druhy konfliktů mezi lidmi ve skupině: 1) konflikty vyplývající 

z úlohy (úloha je nejasná, nesplnitelná), 2) konflikty vyplývající ze zájmů jednotlivců (členům 

skupiny jde o jejich uznání, uspokojení osobních potřeb), 3) konflikty vyplývající z různých 

neslučitelných hledisek na problém a 4) konstruktivní konflikt vyplývající z různých názorů 

na řešený problém. [Kollárik 1990: 70-71] 

 Vznik konfliktu v podstatě znamená nějakou poruchu v rovině obsahových nebo 

vztahových aspektů. Ideální případ je, pokud se komunikující shodují jak v obsahu své 

komunikace, tak také v definici svého vztahu.  [Watzlawick a kol. 1999: 70] 

 Forsyth definuje pět fází24 konfliktu ve skupině: neshoda, konfrontace, eskalace 

(stoupání), deeskalace (klesání) a vyřešení. Ve fázi neshody se po vzájemné výměně 

informací objevují různá stanoviska a názory členů skupiny. Ve fázi konfrontace členům 

skupiny dochází, že jejich stanoviska jsou vzájemně nekompatibilní, nikdo se však nechce 

svého stanoviska vzdát. V této fázi se také formují určité koalice zastávající rozdílná 

stanoviska – autor uvádí, že většinou se z více stran utvoří dvě zcela protichůdné a členové 

týmu se rozdělí do těchto dvou stran. Ve fázi eskalace (stoupání) dochází k vystupňování 

konfliktu na nejvyšší míru, dvě strany bojují o vítězství. Ve fázi deeskalace (klesání) konflikt 

pomalu uhasíná, dochází k pozvolnému smiřování protichůdných stran, rozdílnost stanovisek 

se již členům nejeví tak zásadní a důležitá. Ve fázi vyřešení dochází je smíření stran, 

k vyřešení problému. [Forsyth 1983: 79-91]  

 Považuji za důležité zmínit, že konflikt v jakékoliv skupině je záležitost zcela 

normální a přirozená. Jak již bylo uvedeno, ve fázi stormingu25 dochází ke vzniku konfliktů 

zcela přirozeně, konflikty v této fázi patří ke „zdravému“ vývoji skupiny. Jak uvádí Forsyth, 

ke konfliktu dochází v běžných skupinách stejně často jako k harmonii. [Forsyth 1983: 102] 

 Ačkoliv konflikt je většinou záležitostí nepříjemnou pro všechny zúčastněné a může 

být v některých situacích velmi škodlivý a pro skupinu destruktivní, na druhou stranu může 

také působit pozitivně – problém může být díky vzniku konfliktu vyřešen lépe a rychleji, než 

kdyby k němu nedošlo, a skupina jako taková může být konfliktem posílena. [Forsyth 1983: 

102-103] 

 

                                                 
24 V originále: disagreement, confrontation, escalation, de-escalation, resolution 
25 Jedná se o druhou fázi vývoje pracovní skupiny (Tuckman): forming, storming, norming, performing 



 25 

 2.4.3. Komunikační bariéra 

 Zvláštním druhem poruchy komunikace je zástava proudu informací. Fisher rozlišuje 

komunikační bariéry a komunikační selhání. Bariérou je podle něj cokoliv, co blokuje 

proudění toku zpráv od odesílatele k příjemci a co lze odstranit, selhání je naprosté zhroucení 

systému, které nelze odstranit, avšak v některých případech lze opravit. [Fisher 1974: 167] 

 Komunikační bariéry mohou být podle Kuchyňky buď spontánní, nebo mohou mít 

záměrný charakter. Spontánní komunikační bariéra může vzniknout třeba v důsledku velké 

rozdílnosti komunikujících osobností (např. pokud se extrovert setká s introvertem), záměrná 

komunikační bariéra může být vytvářena v důsledku takových faktorů, jako je např. nedůvěra 

v druhou stranu nebo neochota spolupracovat. [Kuchyňka 1990: 43-44] 

 Kollárik zase rozlišuje komunikační bariéry sociálního a psychologického charakteru. 

Sociální komunikační bariéry jsou zapříčiněny objektivními příčinami, jako je například 

rozdílná národnost, náboženství či politické smýšlení a které mohou vést k rozdílné 

interpretaci předmětu komunikace. Psychologické komunikační bariéry spočívají 

v individuálních psychologických zvláštnostech komunikujících. [Kollárik 1990: 37] 

 Hartford se o komunikačních bariérách v úkolově orientované skupině domnívá, že 

čím homogennější je skupina, tím je proudění komunikace mezi jejími členy snazší a čím je 

heterogennější, tím je pravděpodobnost objevení se bariéry větší. Nejčastějšími bariérami 

bývají podle něj rozdílné mluvy a jazyky jednotlivých členů, tedy to, že si navzájem 

neporozumí a tudíž komunikace vázne. Jinou možnou bariérou může být ustavení určité 

hierarchie, kdy si někdo k někomu něco nemůže dovolit (nebo si to alespoň myslí), je 

subjektivně či objektivně omezený v komunikaci. Dalšími častými bariérami jsou podle 

autora emocionální faktory zasahující do vztahů mezi lidmi ve skupině. [Hartford 1971: 225] 

 

3. Metody pro analýzu malých skupin 

 Prvním významným pokusem o zachycení sociální struktury do srozumitelného 

grafického modelu byla sociometrie, která představuje metodu pro zkoumání 

interpersonálních vztahů. Je spojená se jménem Jakoba Morena a datuje se počátkem 30. let 

dvacátého století26. Morena, původně lékaře, fascinovaly vztahy mezi adolescentními dívkami 

a začal tyto vztahy zkoumat a měřit pomocí vlastnoručně vyrobeného dotazníku, který se 

později stal základem této metody. Klasický sociometrický dotazník zkoumá vztahy mezi 

                                                 
26 Tato informace je však některými autory považována za spornou. Jiří Musil například uvádí, že pojem 
sociometrie byl uveden Adolphem Costem – tehdy však tento pojem znamenal obecné pojetí sociálního měření 
[Musil 2003] 
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lidmi ve skupině tím způsobem, že se ptá jednotlivých členů přímo na názory o ostatních 

členech (základními otázkami jsou: které osoby máte nejraději, které nejméně rád, s kým 

byste chtěl spolupracovat apod.). Ze zpracování těchto odpovědí pak vzniká sociogram, což je 

grafické znázornění rozpoložení jednotlivých členů ve skupině a jejich vztahů s ostatními. 

Podle uspořádání, respektive počtu hlasů o oblíbenosti a neoblíbenosti vznikají určité typy 

osob a seskupení lidí: sociometrické hvězdy, izolanti, dvojice, řetězy a ostrovy. [Forsyth, 

1983] 

 Musil uvádí, že postupně vznikaly další metody, které přímo vycházely z původní 

Morenovy sociometrie (N. J. Long a E. Jonesová, J-L sociogram). Autor se také domnívá, že 

sociometrii je blízká i známá IPA27 (Interaction Process Analysis) Roberta F. Balese a s ní 

související SYMLOG28 (SYstematic Multiple Level Observation of Groups). [Musil 2003] 

 Ačkoliv dnes se původní Morenova metoda sociometrie nepoužívá již tak četně jako 

ve čtyřicátých a padesátých letech, kdy byl její „boom“, nutno říci, že vytvořila důležitý 

základ pro vznik jiných metod především tím, že upozornila na zajímavost a možnost 

zkoumání procesů ve skupinách a jejich kvantitativní měření a grafické znázornění.   

 Metodou, která na sociometrii navazuje a přímo z ní vychází, je SNA (Social Network 

Analysis). Termín se objevil v roce 1954 ve spojení se jménem J.A.Barnse, dále je spojena se 

jmény Wasserman, Freeman, Borgatti a dalšími. Od původní sociometrie se SNA liší 

především tím, že je celkově složitější a komplexnější a je schopná zkoumat širší sociální 

systém, který může být i otevřený, nejen konkrétní malou sociální skupinu. Především si stojí 

za tím, že život individua je velmi ovlivněn jeho postavením v sociální síti. Je založená na 

třech hlavních matematických teoriích, kterými jsou: teorie grafů, statistická a 

pravděpodobnostní teorie a dále algebraický model. [Wasserman, Faust 1999]  

Tato metoda, k jejímuž využití je zapotřebí speciální počítačový program, je 

v současnosti využívána ve velké míře, avšak, jak uvádí ve své diplomové práci J. Hlinka, 

spíše v zahraničí, u nás stále přetrvává ve větší míře sociometrie (především pro sledování 

firemních týmů a školních kolektivů). [Hlinka 2005: 33] 

                                                 
27 Vznik metody IPA se datuje rokem 1970. IPA je založená na řazení jednotky chování do jedné z 12 kategorií, 
z nichž 6 popisuje socioemocionální aktivity (socioemotional activity) – chování související s lidskými 
interakcemi ve skupině  a dalších šest úkolové aktivity (task activity) – chování související s úkolem, který má 
skupina řešit. Všechny kategorie mají pozitivní a negativní dimenze a podle zařazení určitého chování 
v jednotlivých dimenzích lze chování klasifikovat a srovnat s chováním ostatních při zachování objektivity. 
[Forsyth 1983] 
28 SYMLOG je, stručně řečeno, komplexnější a náročnější verze metody IPA, která vznikla v roce 1979. Taktéž 
je spojena se jménem R. F. Balese. SYMLOG se zakádá na hodnocení subjektů z hlediska tří aspektů: 
přátelskost, vliv na skupinu a zacílenost a jejich umístění do třídimenzionálního prostoru. [Musil 2006] 
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 Další metodou, která je dobře využitelná pro zkoumání skupin, je Sociomapování. 

Protože v praktické části tuto metodu využívám, podrobně ji zde popisuji v samostatné 

kapitole. Zde jen uvedu, že Sociomapování je univerzální nástroj pro vizualizaci dat z analýzy 

složitých systémů (často socioekonomických). Je to tedy spíše metoda znázornění výsledků, 

ke které lze použít v podstatě libovolnou validní metodu sběru dat, která výsledky zobrazuje 

do „mapy“. Tato mapa se podobá mapě opravdové, a tak její velkou předností je přehlednost a 

snadná představitelnost výsledků (více viz kapitolu Sociomapování v praktické části práce).  

Podle mého názoru je největším omezením této metody fakt, že není přístupná 

veřejnosti. V současné době je používána pouze ke speciálním zakázkám, autorská práva 

vlastní firma Qued Group, a.s., jejímž ředitelem je Radvan Bahbouh, PhD., tvůrce této 

metody. 

  

 Využití metody Sociomapování v praktické části práce jsem si vybrala zejména proto, 

protože mi tato metoda připadá velmi praktická a využitelná téměř k jakémukoliv typu 

výzkumu a má mnoho dalších výhod, které zmiňuji níže. Proto jsem se o ní chtěla dozvědět 

více.  

 Sociomapování umožňuje zkoumat jak malé sociální skupiny (jako sociometrie), tak 

také širší sociální systémy (jako SNA). Výhodou této metody také je, že může pomocí 

zobrazování v mapách měřit různé veličiny (lidské vztahy, názory, vlastnosti apod.), nejen 

otázky týkající se preference. S tím souvisí i to, že Sociomapování může měřit kromě přímých 

otázek na preference i další informace, jako jsou například společné zájmy nebo podobnost 

názorů a dávat tyto charakteristiky do souvislostí. [Hlinka 2005] 

 U sociometrie a v určité míře i u SNA je rozsah a jemnost sledovaných charakteristik 

omezen nároky na srozumitelnost a přehlednost grafického výstupu. Pokud je vytvořená síť 

příliš „hustá“, čtenář se může ve výstupu špatně orientovat. Hlavní výhodu metody 

Sociomapování vidím v tom, že je schopná vyjádřit větší množství informací přehledněji 

pomocí výstupu, který je pro lidský zrak příjemný a srozumitelný a je také snadněji 

zapamatovatelný. 
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II. Praktická část 

Ukázka analýzy komunikace v pracovní skupině pomocí metody 

Sociomapování 

 

1. Výzkumný tým 

 Česká televize se skládá z několika částí, z nichž jedna je útvar Marketingu a 

komunikace. Tento pracovní tým29 ve své práci analyzuji z hlediska komunikace pomocí 

metody Sociomapování30. 

 Tvoří jej 12 lidí, z nichž jeden člověk je vedoucí tohoto oddělení, další je sekretářkou 

a ostatní zastupují poměrně samostatné a nezávislé funkce, mezi nimiž již není další 

hierarchie. 

 V době, kdy jsem výzkum domlouvala (květen 2007), tvořilo tento tým 13 lidí, avšak 

bývalý pan ředitel, se kterým jsem o výzkumu jednala, na konci měsíce května náhle zemřel. 

Od té doby zůstal tým v té podobě, v jaké byl, nikdo jiný do týmu nepřibyl a nikdo také 

neubyl.  

 V oddělení nyní pracuje 7 žen a 5 mužů. V kancelářích jsou členové tohoto týmu 

rozmístění po dvou trojicích a třech dvojicích. Až na jednoho pracovníka fotoservisu pracují 

všichni na plný úvazek. 

. Náplň práce jednotlivých členů je velmi různá. Každý má na starosti určité konkrétní 

projekty a úkoly, avšak k jejich práci je bezpodmínečně zapotřebí vědět, co ostatní aktuálně 

dělají, protože se může kdykoliv stát, že budou načas (v době největšího pracovního vypětí) 

spolupracovat. Tyto situace bývají podle bývalého pana ředitele většinou kritické – 

spolupráce bývá podle jeho slov problematická, lidé se údajně seskupují do několika skupinek 

a tyto skupinky jsou poměrně neprostupné a uzavřené, lidé z různých skupinek se nemají moc 

rádi a špatně spolu komunikují. 

 

2. Výzkumný problém  

  Ve své práci analyzuji tuto pracovní skupinu z hlediska komunikace členů ve 

skupině.  

                                                 
29 V teoretické části jsem uvedla rozlišení pracovní skupiny a pracovního týmu. Ačkoliv zkoumaná skupina není 
pracovní tým tak, jak jej berou Smith a Katzenbach ani Zahrádková, oni se sami se pracovním týmem nazývají, 
proto zde tohoto označení také používám. 
30 Podrobný popis viz samostatnou kapitolu 
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 Jak říkal bývalý pan ředitel, v týmu podle jeho názoru nevládne zrovna dobrá 

spolupráce všech se všemi. Různí lidé tvoří určité podskupinky, které mezi sebou příliš 

nekomunikují, i když by to k jejich práci bylo v mnoha případech zapotřebí.  

 Protože jsem přesvědčená, že k dobré spolupráci je účinná komunikace mezi lidmi 

zásadní, analyzovala jsem tuto pracovní skupinu z hlediska komunikace mezi členy týmu. 

 

3. Metodologie 

 K analýze skupiny z hlediska komunikace jsem využila metodu Sociomapování (popis 

viz následující kapitolu). 

 Zkoumala jsem komunikaci z hlediska těchto tří aspektů:  

1) frekvence komunikace – jak často se osoba x baví s osobou y a naopak; srovnávala 

jsem pracovní a osobní komunikaci a dále jsem zjišťovala, jestli je míra pracovní 

komunikace vyhovující či nikoliv. V rámci této části jsem se pro zajímavost také 

pokusila zjistit, jestli si jsou jednotliví členové navzájem sympatičtí31 a tuto 

„sympatii“ jsem srovnávala s frekvencí osobní komunikace. 

2) efektivita komunikace – do jaké míry je pro osobu x komunikace s osobou y 

 efektivní. Definici efektivní komunikace jsem stanovila takto: 

  Efektivní komunikace = komunikace, při níž dochází mezi komunikujícími osobami ke 

 vzájemnému porozumění a kdy je komunikovaná záležitost projednána v co nejkratším 

 možném čase s co největší spokojeností na obou stranách 

3) profesionalita – do jaké míry si osoba x myslí o osobě y, že je profesionál v rámci 

svého oboru. 

 Uvědomuji si, že poslední aspekt se netýká přímo komunikace samotné, avšak 

s komunikací (zejména pracovní) podle mého názoru může přímo souviset a pro analýzu 

skupiny jsem tuto položku shledala velmi potřebnou. 

 

3.1. Metoda sociomapování 

  

 3.1.1. Základní informace o metodě 

 Sociomapování je matematická metoda určená pro analýzu sociálních a ekonomických 

systémů, jejíž podstatou je integrace velkého množství převážně numerických informací do 

přehledné „mapy“.  

                                                 
31 Pomocí otázky, jestli by spolu byli ochotní strávit týdenní dovolenou, která se v praxi opravdu využívá 
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 Tyto sociomapy32 znázorňují vztahy mezi sociálními prvky (lidmi, skupinami, 

populacemi, stranami, …) a prostřednictvím znázornění v mapách lze tyto jejich vztahy a 

interakce poměrně snadno analyzovat. Sociomapa díky přehledné vizualizaci také umožňuje 

lidem „roztřídit“ informace, které o prvku mají, na pro daný účel zásadní a méně důležité. 

 Hlavními výhodami je tedy jednak přehlednost a srozumitelnost nejen expertům, ale i 

laikům, dále také možnost postihnutí změny při výzkumu např. skupinové dynamiky či změny 

postojů a názorů populace, s čímž je také spojena možnost krátkodobé predikce vývoje 

situace. 

 

 Metoda Sociomapování byla vyvinuta MUDr. Mgr. Radvanem Bahbouhem a jeho 

spolupracovníky na začátku 90. let. První aplikace proběhla v roce 1993, kdy byla použita 

v Psychologickém ústavu Akademie věd v Praze jako nástroj analýzy chování malých skupin 

při simulacích dlouhodobé vesmírné mise.  

 V průběhu času začala být metoda používána i k analýze jiných skupin a později i 

k průzkumu veřejného mínění, přičemž o její další zdokonalení a zpřístupnění pro využití při 

sociálních a ekonomických analýzách se zasloužil Ing. Kamil Bahbouh. 

 V roce 1995 založil Radvan Bahbouh společnost QED & QUOD s.r.o., která byla 

nedávno přejmenována na QED GROUP a.s.. Tato společnost má výhradní právo na 

používání metody Sociomapování, kterou vedle jiných produktů využívá zejména k analýze 

týmu a jeho rozvoji, průzkumu firemní kultury a nejrůznějšímu firemnímu poradenství.  

 Za posledních 15 let došlo v rámci metody samotné k četným inovacím. Její vývoj je 

spojený také s vývojem speciálního počítačového softwaru Rainbow určenému a speciálně 

                                                 
32 Sociomapa – grafický výstup metody Sociomapování 

 
Obrázek – zdroj: https://qed-portal.com/cs/sociomapping/overview 
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vytvořenému pro tuto metodu. Metoda i software se neustále vyvíjí a rozšiřují své možnosti 

aplikace. 

 

 3.1.2. Přirozené lidské vnímání 

 Lidské vnímání je od narození „vycvičené“ k orientaci v prostoru, k vnímání 

vzdáleností a prostorového uspořádání předmětů, potažmo světa. Při tomto druhu myšlení 

člověk používá především pravou hemisféru a informace kóduje automaticky. Ačkoliv toto 

vnímání prostoru je pouze převodem numerických údajů, většina lidí není schopna zpětně 

převádět levohemisférové numerické myšlení spolu s nejrůznějšími matematickými 

operacemi do myšlení přirozeného, prostorového. 

 Radvan Bahbouh uvádí podle mého názoru velmi názorný příklad33 rozdílu v těchto 

dvou druzích myšlení: Jsem schopna popsat svoji pracovnu, resp. jakýkoliv prostor pomocí 

numerických vyjádření vzájemných vzdáleností předmětů. Zároveň ale můžu prostor 

pracovny vyfotografovat nebo namalovat. Oběma způsoby vyjadřuji v podstatě totéž, avšak je 

zřejmé, jakému popisu by lépe porozuměla valná většina lidí.  

 Numerické a zrakově-prostorové myšlení je založeno na zcela odlišných funkcích a 

mozkových operacích. Numerické je to, kterému se musíme učit ve škole a které mnoho lidí 

v běžném ani pracovním životě nepoužívá. Zrakově-prostorové je naopak to, které používáme 

od narození a nemusíme se mu učit – je tedy pro nás přirozené. Sociomapování využívá právě 

tento druh myšlení a chápání světa, a proto k jeho použití nejsou zapotřebí zvýšené 

matematické či analytické schopnosti. Informace zpracované vizuálně do sociomapy jsou 

jednoduše interpretovatelné i laiky, protože tato mapa funguje na stejných principech jako 

normální mapa, se kterou většina lidí pracuje od dětství. [Bahbouh 2004] 

 Pokud výsledky nějakého výzkumu zaneseme do mnoha číselných tabulek, pro lidi, 

kteří s těmito tabulkami nepracují denně, je nepříjemné a obtížné si vyhledat čísla, která je 

zajímají, nehledíc na možnost snadného přehlédnutí a omezenou kapacitu naší paměti. Dále, 

pod čísly je pro mnoho lidí obtížné si představit např. vztah, náladu, popularitu apod. 

Sociomapa je určená především k převodu čísel do mapy, kde se čísla mění na rozpoložení 

v prostoru a na snadno pochopitelné vztahy. Navíc je možné v mapě na první pohled získat o 

určité proměnné najednou více informací a díky jejich přirozené podobě je mnohem snazší si 

tyto informace zapamatovat (stačí si pouze znovu vybavit onu mapu). 

 

                                                 
33 http://qedgroup.cz/www/cz/index.php?id=421&animace=2&submenu1=socio 



 32 

 3.1.3. Matematické základy Sociomapy 

 Sociomapování je založeno na několika matematických teoriích – jsou to zejména 

fuzzy teorie, topologie a strukturální analýza, přičemž první z těchto tří je pro Sociomapování 

zcela zásadní - tvoří jakýsi základní stavební kámen, a proto ji přiblížím.  

 Fuzzy teorie vznikla koncem 60. let a je spojena se jménem L. A. Zadeha34. Její vznik 

podnítila snaha popisovat složité a neurčité systémy velmi složitými matematickými modely. 

To mělo za následek jednak velmi vědecký vzhled, ale pak také to, že těmto modelům už bylo 

schopno porozumět jen velmi málo speciálně vyškolených lidí. Běžní lidé, ačkoliv je daný 

problém zajímal, neměli šanci mu kvůli jeho složitému vyjádření hlouběji porozumět. 

 L. A. Zadeh přišel s novým pohledem na vědu jako takovou, protože neurčitost a 

nepřesný popis nepovažoval za nedostatek vědy, ale naopak se domníval, že s nějakou mírou 

nepřesného popisu se musí počítat u všech složitějších systémů. Jedním z hlavních principů 

jeho teorie je princip inkompatibility, který říká, že „… se vzrůstající komplexností systému 

klesá naše schopnost jeho precizní analýzy, až se přesnost a relevantnost de facto vylučují.“ 

[Bahbouh 1994: 5] 

 Zatímco předešlé matematické vzorce dávají přesný návod na to, jak určit náležení 

prvku do množiny a očekávají výsledek patří/nepatří, fuzzy množina nemá takto přesně 

stanovené hranice a připouští, že je mnoho prvků, které tam částečně patří a částečně nepatří. 

Umožňuje tak různé úhly pohledu různých lidí a také různé kontexty náležení či nenáležení 

prvků. Tyto velmi uvolněné hranice jsou určeny tzv. stupněm náležení, který se může u 

jednotlivých prvků pohybovat v rozmezí čísel 0 a 1. Prvek, který do množiny patří za všech 

okolností i za všech úhlů pohledu, má stupeň náležení 1. Prvek, který tam naopak za žádných 

okolností ani úhlů pohledu nepatří, má stupeň náležení 0. Ostatní prvky, kterých může být 

valná většina, tam můžou někdy patřit a někdy nepatřit. Těžko říci, kde například stanovit 

hranice množiny brzy, chvíle, málo, večer apod. Dá se říci, že čím větší stupeň náležení prvek 

má, tím je větší pravděpodobnost, že bude zahrnutý do množiny. 

 Fuzzy teorie se tedy více přiblížila lidskému jazyku a myšlení a tím i lidem samotným. 

„Lidské vnímání je ve své podstatě fuzzy. Ve většině případů jsou tak jako tak termíny 

objektivního jazyka „překládány“ do běžných pojmů.“ [Bahbouh 1994: 7] Fuzzy teorie 

s těmito běžnými pojmy rovnou pracuje. 

  

  

                                                 
34 L. A. Zadeh – matematik a počítačový vědec, v současné době profesor na University of California, Berkeley 
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 3.1.4. Vytváření sociomap 

 Proces vytváření sociomap je poměrně složitý a v praxi jej provádí pouze počítač, 

proto zde jen velmi stručně nastíním, o co v průběhu tvorby mapy jde. Prvním krokem při 

procesu vytváření sociomapy je přiřazení stupně náležení objektu zkoumání subjektem. 

Vzniká matice o hodnotách 0-1, což jsou jednotlivé stupně náležení (velkou předností 

sociomap je, že postihují i nesymetrické vztahy). Matice jsou převedeny do tzv. H-modelu, 

který je základem k vytvoření samotné sociomapy. [Bahbouh 2004] 

 Každá sociomapa musí splňovat několik tzv. translačních pravidel. Tato pravidla 

mimo jiné požadují, aby vzdálenostní rozložení prvků na mapě odpovídalo seřazení prvků 

příslušné fuzzy množiny podle stupně náležení – je tedy požadováno ordinální uspořádání dat. 

Jednotlivé prvky jsou označeny kótami. Výška jednotlivých prvků v sociomapě má různou 

vypovídající hodnotu – záleží na tom, kterou proměnnou měříme a jaký typ sociomapy 

vytváříme35. Mimo výšku má však význam i vzdálenost jednotlivých prvků a typ reliéfu, který 

se mezi prvky nachází. [Bahbouh 1994] 

 

 3.1.5. Typy sociomap36 

 Existují dva základní typy sociomap – jsou to WINDmapy a STORMmapy. Oba tyto 

typy jsou určené pro rozdílné účely, jinak se vytváří a jinak se také interpretují. 

1) WINDmapy 

 Název vznikl zkratkou anglického Weighted Inverse Distance. Tento typ sociomap je 

starší, jedná se v podstatě o původní aparát pro měření vztahů ve skupině. Vzniká nejčastěji 

tak, že „všichni hodnotí všechny“, tedy že subjekti (ti, co hodnotí) a objekti (ti, co jsou 

hodnoceni) jsou ty samé prvky, nejčastěji tedy jednotliví lidé, i když prvky mohou být i např. 

politické strany, národy, firmy apod. Výška „hory“ pak znázorňuje obdrženou míru 

hodnoceného kritéria. Vzdálenost odpovídá vzájemnému hodnocení dvojice respondentů (v 

případě jednotlivých lidí) či podobnosti obdrženého celkového hodnocení (v případě skupin, 

stran, národů apod.). Znázorněním vztahů v různých obdobích lze postihnout změnu ve vývoji 

skupiny a to v některých případech umožňuje krátkodobou predikci. 

2) STORMmapy 

 Tento název odpovídá anglickému Subjects To Objects Relation Mapping. Jde o 

takový typ sociomap, který se využívá k analýze komplexnějších socioekonomických 

                                                 
35 Existují dva typy Sociomap – STORMmapy a WINDmapy. Více viz níže.  
36 Při tomto výkladu vycházím částečně ze svých poznámek z přednášek kurzu „Sociomapování a další metody 
sociodiagnostiky“ (vyučující Radvan Bahbouh, PhD. a Mgr. Michal Osuský, katedra psychologie FF UK, ZS 
2006/2007) a částečně z bakalářské práce Evy Králové. 
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systémů. Na rozdíl od typu WIND, kde jsou hodnotící a hodnocení ti samí lidé, resp. prvky, 

zde jsou subjekty a objekty hodnocení prvky odlišné. Jako příklad lze uvést měření volebních 

preferencí – voliči hodnotí stranu, nikoliv strana voliče. Výška „hory“ zde představuje počet 

respondentů nacházejících se v určité oblasti, tedy např. v oblasti strany ODS. Opět, 

porovnáním dvou sociomap z různých období je možné postihnout změnu, případně 

předpovídat vývoj situace. 

 STORMmapy lze dále rozdělit na dva typy. První typ – klasická STORMmapa – je 

taková sociomapa, která se používá u výzkumů celkové struktury rozložení dané populace, 

kde se např. hledá, kterému objektu dal respondent nejpozitivnější hodnocení. Druhý typ je 

tvořen použitím metody centrálního objektu a je vhodný pro takové výzkumy, kde je náš 

zájem obrácen na takové prvky (respondenty), kteří se svým názorem nějakým způsobem liší 

od ostatních. V těchto případech srovnáváme respondentovo hodnocení daného objektu 

s hodnocením ostatních. Tento typ je vhodný například k vyhledávání různých specifických 

sociálních skupin. 

 

3.2. Instrument 

 Při standardním výzkumu pomocí metody Sociomapování je dotazník generován 

počítačem (speciálním programem pro tuto metodu) přímo pro oblasti, které chce výzkumník 

zkoumat. Tyto dotazníky se obvykle respondentům distribuují on-line. Protože mi z důvodu 

ochrany dat nebylo umožněno použít tyto dotazníky, vytvořila jsem si (s pomocí mého 

konzultanta Mgr. Tomáše Srba37) dotazník svůj vlastní. Taktéž nebylo možné jej distribuovat 

pomocí internetu, vyplňování tedy proběhlo metodou „tužka, papír“. 

 Dotazník je pro ukázku v příloze. Sestával z šesti uzavřených otázek, kdy respondenti 

hodnotili své kolegy. Každá otázka měla 5ti bodovou škálu odpovědí, respondenti svá 

hodnocení zaznamenávali do tabulky. Nehodnotili sami sebe. 

 

3.3. Výzkum 

 Dne 11. 10. 2007 jsem provedla sběr dat, a to tím způsobem, že mi všichni členové 

vyplnili připravený dotazník (viz přílohu). Před započetím výzkumu jsem podepsala 

prohlášení o mlčenlivosti a anonymitě. Pouze dva respondenti vyplnili dotazník později, 

protože nebyli přítomni na poradě. 

                                                 
37 Psycholog a zaměstnanec firmy Qued Group, a.s.  
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 Získaná data jsem přepsala do matic (viz přílohu). Ke každé otázce jsem vytvořila 

jednu matici, která zachycovala odpovědi respondentů. Z těchto matic tedy lze vyčíst 

případnou asymetrii odpovědí. Můj konzultant mi z těchto matic vyrobil a záhy poslal 

sociomapy, které budu níže interpretovat. 

 S bývalým i nynějším ředitelem oddělení Marketingu a komunikace v České televizi 

jsme se dohodli, že data budu zpracovávat anonymně, aby členové týmu necítili při 

odpovídání jakékoliv ohrožení a také aby výsledky výzkumu neměly negativní dopad na tento 

pracovní tým jako celek či na jeho jednotlivé členy. Účastníkům jsem tedy náhodně rozdala 

písmena A-L a dotazníky, které pochopitelně obsahovaly pravá jména respondentů, jsem po 

přepsání do počítače skartovala.  

 

3.4. Výstupy  

 V rámci metody Sociomapování lze získat dva různé výstupy, resp. dvě různé 

sociomapy. Klasická sociomapa mapuje tým z hlediska celkové struktury dané 

charakteristiky (zde komunikace) v týmu tak, jak ji vidí členové týmu, dále podává informace 

o průměrném hodnocení jednotlivých členů ostatními členy a pak také zobrazuje blízkost 

členů z hlediska jejich vztahů. Vzdálenosti mezi body (členy) zde zobrazují blízkost jejich 

vazeb (jak moc spolu komunikují), výška pak znázorňuje průměrné hodnocení, které jedinec 

dostal od svých kolegů (jak je vnímán týmem jako celkem).  

Klasická sociomapa může vypadat například následujícím způsobem: 

 vysoko 

     
   nízko 

  

 Druhým typem sociomap je tzv. mapa soudržnosti, která zobrazuje těsnosti vztahů ve 

skupině. Z těchto map lze odhadnout právě podskupiny v týmu. Vzdálenosti mezi body 

(lidmi) zůstávají stejné jako v klasických sociomapách, kromě vzdáleností jsou však vztahy 

mezi respondenty znázorněny ještě ohraničením těch členů, jejichž vztah je nejtěsnější 
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z hlediska zkoumané charakteristiky (vzdálenosti mezi body jsou upraveny tak, aby co nejvíce 

odpovídaly všem vztahům ve skupině, proto můžou být trochu zkreslené – nejbližší body tedy 

nemusí být zároveň nejtěsnější, a právě tento nedostatek řeší mapa soudržnosti). Výška zde 

zobrazuje intenzitu vazby mezi jednotlivými členy týmu (zde: čím vyšší, resp. „červenější“, 

tím spolu dvojice více komunikuje). 

  vysoko 

     
   nízko 

  

 

 K podrobné analýze týmu a dobrému poznání jeho fungování z hlediska vybrané 

charakteristiky je vhodné použít a interpretovat oba dva typy map. První typ map, klasická 

sociomapa, dává čtenáři informace o celkové struktuře týmu; druhý typ, sociomapa 

soudržnosti, odhalí vazby mezi jednotlivci. 

 V mé práci jsem použila jednak jakousi kombinaci těchto dvou typů map, která 

zachycuje maximální možné množství informací - výška zde znázorňuje průměrné hodnocení 

z hlediska vybrané charakteristiky, vzdálenosti členů pak blízkost vazeb. Protože blízkost 

může být, jak již bylo řečeno, zkreslená, jsou zde navíc znázorněny také soudržnosti. Barva 

v prostoru mezi soudržnostmi tedy v těchto mapách neznázorňuje to, jak moc se spolu 

konkrétní dvojice baví, ale klasické průměrné hodnocení jednotlivých respondentů. Dále 

používám také mapy soudržnosti, znázorňující sílu vazeb mezi členy ve skupinkách. 

 U každé oblasti zkoumání jsem přidala také základní popisnou statistiku, vyčtenou 

z původních matic (průměr, směrodatnou odchylku, minimum a maximum na škále). Pro 

přehlednost jsem ještě doplnila histogramy, znázorňující četnost jednotlivých odpovědí 

v každé otázce.  

 

 

 



 37 

4. Analýza pracovního týmu oddělení Marketingu a komunikace v České televizi 

 V práci jsem zkoumala jednak celkovou strukturu a úroveň jednotlivých položek 

v rámci týmu jako celku a pak také tvoření menších podskupinek. Zajímalo mě, jestli 

případné podskupinky jsou stálé nebo jestli se tvoří různé podskupinky například v pracovní 

či osobní komunikaci. Dále mě také zajímalo, jestli se členové více a raději baví s těmi lidmi, 

se kterými sedí v kanceláři (rozložení respondentů do kanceláří je po zanonymnění 

následující: CID, KLF, AG, BH, EJ - zde se jedná o výše zmíněná rozdaná náhodná písmena 

A-L), nebo jestli se podskupinky tvoří nezávisle na tomto rozložení, tedy nezávisle na 

„fyzické blízkosti“. 

 Všude jsem používala výše uvedené měřítko, kde červená barva znázorňuje „nejvyšší“ 

polohy, dále postupuje přes oranžovou k zelené, která značí střední hodnoty a dále přes světle 

modrou k tmavě modré, která znamená polohy „nejnižší“. 

 

4.1. Pracovní komunikace mezi členy týmu 

 Pracovní komunikace je podle mého názoru pro spolupráci členů v týmu zásadní – 

musí se vzájemně informovat o průběhu i výsledcích své práce, musí si dát vědět při objevení 

nějakého problému a také by si měli vyměňovat své zkušenosti (dobré i špatné) a názory.  

 Pracovní komunikací myslím takovou komunikaci, která se přímo týká náplně práce 

jednotlivých členů. Otázka, na kterou respondenti odpovídali, zněla takto:  

„Označte prosím křížkem v tabulce, jak často jste se se svými kolegy pracovně (tj. o 

pracovních záležitostech) bavil za poslední uplynulý měsíc.“ 

 Záměrně jsem v otázce uváděla dobu posledního měsíce, aby nebylo pochyb o tom, 

jak mají respondenti odpovídat a také abych vyloučila, že si každý interpretuje otázku jinak 

(někdo se třeba s někým mohl před rokem hodně bavit, ale za poslední rok vůbec, někdo se 

naopak mohl s někým bavit až posledních pár dnů). Škála odpovědí byla od 1 - jednou a méně 

až 5 - každý den.  

 

Průměrná hodnota odpovědí z dat: 2,95 

Směrodatná odchylka: 1,56 

Minimum: 1, Maximum: 5 
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5- každý den 
4- více než jednou týdně, ale ne denně 
3- jednou týdně 
2- více než 1x, ale méně než jednou týdně 
1- 1x a méně 
 
 
 
 

Mapy frekvence pracovní komunikace (klasická – vlevo, soudržností – vpravo)

  

             
  
     
 

 1xměsíčně a méně       Každý den 
 

Na klasické mapě převládá barva zelená, která odpovídá střední hodnotě (číslo 3 patří 

odpovědi „jednou týdně“), což odpovídá i průměrným hodnotám odpovědí (2,95). 

Respondenti se spolu o pracovních záležitostech za poslední měsíc (pochopitelně se jedná o 

měsíc, který předcházel datu výzkumu) bavili průměrně jednou týdně - ráda bych zde však 

podtrhla slovo průměrně – připouštím možnost, že respondenti v jedné soudržnosti se spolu 

mohli bavit častěji, avšak se „vzdálenějšími“ lidmi se naopak pracovně bavili méně často 

(pohledem na histogram nebo do dat lze usoudit, že tomu tak opravdu bylo; konkrétní 

informace kdo s kým se jak bavil lze snadno zjistit pohledem do matice). Zřejmě je to dáno 

tím, že každý má na starosti jiné věci a úkoly. Skupina nejvíce pracovně komunikuje se členy 

C,L,F,A, přičemž C v komunikačním vytížení ostatní členy týmu výrazně převyšuje 

(průměrné hodnocení 4,5). Nejméně skupina komunikuje s členy J, D, H, I. 
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 Na mapě soudržností převládá červená. Je patrné, že existující komunikační dvojice 

jsou silně propojené. 

 Respondent C, který byl z hlediska frekvence pracovní komunikace hodnocen o 

mnoho „výše“ než ostatní, pravděpodobně za poslední měsíc pracovně komunikoval podle 

hodnocení ostatních nejvíce z celého týmu. (Zde je pěkně znázorněn smysl zobrazených 

soudržností: ačkoliv na mapě je mu fyzicky nejblíže respondent L, ze soudržností je zřejmé, 

že nejčastěji komunikoval o pracovních záležitostech s respondentem B.) 

 Poněkud zvláštní postavení má respondent L, který v mapě soudržnosti doslova „září“ 

světlou barvou – není tedy s nikým silně propojen. Z dat je vidět, že tento respondent u 

nikoho kromě respondenta C neuvedl číslo větší než 2, avšak je zajímavé, že několik 

respondentů mělo pocit, že s ním komunikovali častěji (v datech se u něj objevilo pět čísel 5, 

které odpovídá komunikaci každý den). Porovnávám mapu, kde výšku tvoří hodnocení 

ostatních (klasická mapa viz výše) a mapu, kde výšku tvoří vnímaná frekvence pracovní 

komunikace respondenty samotnými. 

 

Porovnání klasických map frekvence pracovní komunikace: vlevo: výška = hodnocení 

ostatními, vpravo: výška = vnímaná frekvence pracovní komunikace sebe s ostatními

 

 
  
 

1x měsíčně a méně            Každý den 
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 Respondent L měl zřejmě pocit, že s lidmi moc nekomunikoval, ostatní to ale viděli 

jinak. Je možné, že komunikaci nevnímal nebo nepovažoval za důležitou, zatímco členové, se 

kterými komunikoval, měli jiný názor. 

 V mapách lze vidět podle soudržností skupinky: DI, CB (+L), KF, AG (+H), EJ. 

Rozdělení do kanceláří je:  CID, KLF, AG, BH, EJ. Některé skupinky tedy zůstaly stejné – 

tzn. dvojice DI, KF, AG, EJ se pracovně nejčastěji bavili s těmi lidmi, se kterými sdílí 

kancelář. Respondenti C, B, L a H za pracovní komunikací pravděpodobně často přecházeli 

do jiných kanceláří. Rozdělení do podskupinek podle frekvence pracovní komunikace může 

být dáno také zaměřením jednotlivých respondentů na podobnou problematiku nebo trvalou či 

dočasnou spoluprácí na nějakém úkolu či projektu. 

 

4.2. Požadovaná změna ve frekvenci pracovní komunikace 

 Domnívám se, že frekvence pracovní komunikace je jedna věc a to, zdali tato 

frekvence členům týmu vyhovuje, je věc druhá. Podle mého názoru je možné, že někteří 

respondenti se spolu za poslední měsíc (od data výzkumu) pracovně bavili méně, než bylo 

žádoucí, a tuto frekvenci by chtěli zvýšit (ať už z pracovních či osobních zájmů), jiní se spolu 

mohli pracovně bavit častěji a mohla jim naopak nevyhovovat právě tato častost, raději by se 

s konkrétním člověkem bavili z nejrůznějších důvodů méně často. To, zdali respondentům 

frekvence pracovní komunikace vyhovovala či zdali by ji chtěli zvýšit či snížit, jsem 

zjišťovala touto otázkou:  

Je to pro Vás vyhovující? Označte křížkem v tabulce, jak moc byste to u jednotlivých kolegů 

chtěl změnit.  

 Tato otázka navazovala a přímo se vztahovala na otázku předešlou, tedy jak často se 

respondenti spolu bavili o pracovních záležitostech za poslední měsíc. Škála odpovědí zde 

byla od 1 - přál bych si s kolegou pracovně komunikovat o hodně méně přes 3 - je to pro mě 

vyhovující až 5 – přál bych si s kolegou komunikovat o hodně více. V praxi šlo v podstatě o 

posunutí škály frekvence pracovní komunikace. 

 

Průměrná hodnota odpovědí z dat: 2,85 

Směrodatná odchylka: 0,74 

Minimum: 1, Maximum: 5 
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5- o hodně více 
4- o něco více 
3- vyhovující 
2- o něco méně 
1 – o hodně méně 
 

 

 

Mapy„změny ve frekvenci pracovní komunikace“ (klasická – vlevo, soudržnosti – vpravo) 

 

  
  
 

   Méně     Vyhovující    Více 

  

 Rozestavení členů na mapě je zde podle toho, jak moc by spolu chtěli komunikovat – 

čím častěji, tím si jsou blíže, soudržnosti pak naznačují, jací členové by se spolu chtěli bavit 

nejčastěji. Na klasické mapě je vidět průměrné hodnocení toho, jak by měla komunikace 

vypadat po změně, na mapě soudržností zase jak moc by se členové v rámci podskupinek 

spolu chtěli po změně bavit. 

 Pokud se podíváme na levý obrázek, tedy klasickou mapu, je vidět, že průměrně by se 

spolu členové chtěli bavit zhruba jednou týdně (zelená = vyhovuje), jedinou vyjímkou je 

osoba C, se kterou by se chtěli v průměru bavit každý den. Přání bavit se spolu zhruba jednou 

týdně odpovídá i průměrná hodnota vyčtená z dat (2,85). V datech se také (podle histogramu) 

objevují téměř samá čísla 3, tedy střední hodnoty, jen výjimečně hodnoty jiné a směrodatná 

odchylka je v tomto případě poměrně malá. Celkově lidem frekvence pracovní komunikace za 

měsíc předcházející výzkumu zřejmě vyhovovala. Z pravého obrázku je vidět, že 
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v nejsoudržnějších dvojicích by se spolu členové chtěli po změně bavit většinou každý den, 

což také odpovídá mapě soudržností frekvence pracovní komunikace. 

 Přesvědčit se o tom lze i porovnáním mapy frekvence pracovní komunikace a mapy 

požadované změny této komunikace. 

 

Porovnání mapy „změny pracovní komunikace“ a mapy frekvence pracovní komunikace 

  

   
 

Nízko         Vysoko 

  

Při porovnání těchto dvou map je vidět, že barevně jsou si docela podobné. Protože 

otázka na změnu v podstatě navazovala na otázku frekvence pracovní komunikace (posouvala 

její škálu), lze tyto mapy porovnat. Podobné barvy také značí, že respondentům frekvence 

komunikace (opět za měsíc předcházející výzkumu), kterou uvedli, zřejmě docela vyhovovala 

(chtěli by to zhruba tak, jak to za poslední měsíc bylo). Objevují se tam jen malé změny a i 

z dat lze vyčíst, že posun v komunikaci je v průměru pouze malý. (+/- 0,1-0,2). Lze tedy říci, 

že celkově byla komunikace vyhovující a pokud by někdo chtěl nějaké změny, nebyly by 

nijak markantní.  

 To je podle mého názoru informace trochu překvapující. Jestliže ve skupině, jak říkal 

bývalý pan ředitel, existují určité nesváry či nepřátelství mezi skupinkami, pravděpodobně 

lidé v této skupině nemají příliš velké ambice tento fakt změnit. 

  

 Nejčastěji bylo v měsíci předcházejícím výzkumu pracovně komunikováno 

s respondentem C. Protože tato častost ostatním respondentům vyhovuje (opět průměrně), lze 
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usoudit, že respondent C je co se týče pracovních záležitostí velmi důležitá a vlivná osoba. 

Nabízí se tu hypotéza, že je to vůdce skupiny. 

 Zde bych si dovolila poukázat na možnost aplikace konceptu centrality (viz 

teoretickou část práce). K respondentovi C se podle map dostává největší množství informací 

a zároveň informace často odesílá. Pro členy týmu je tato jeho „centrální“ pozice zřejmě 

velmi důležitá. 

 Co je však dále na porovnání těchto dvou map zajímavé, je „plošné“ rozmístění členů. 

Některé skupinky zůstaly (ID, EJ, GA, CB), někteří členové se „přemístili“ – nejmarkantnější 

přemístění proběhlo u respondentů L a F. Při pohledu do původních dat lze zjistit, že 

v případě respondenta L bylo toto přemístění zřejmě způsobené tím, že respondent C, se 

kterým se bavil několikrát týdně, by se s ním raději bavil o něco méně a zároveň tento 

respondent L by se raději bavil více s respondentem H, se kterým se za měsíc předcházející 

výzkumu bavil méně než jednou týdně. V případě respondenta F je z dat patrné, že respondent 

C, který se s ním bavil každý den, by se s ním raději bavil méně, proto se respondent F od 

skupiny, kde je respondent C, o něco vzdálil a přemístil se k jiné skupině, kterým frekvence 

pracovní komunikace s respondentem F vyhovovala. 

 

4.3. Frekvence osobní komunikace mezi členy týmu 

 Osobní komunikací rozumím takové rozhovory, které nejsou o práci ani se práce 

netýkají. Otázka, na kterou respondenti odpovídali, zněla takto:  

Označte křížkem v tabulce, jak často jste se se svými kolegy osobně (tj. nikoliv o pracovních 

záležitostech) bavil za poslední uplynulý měsíc (v pracovní době i mimo ni). 

 Škála odpovědí byla stejná jako u komunikace pracovní. 

 

Průměrná hodnota odpovědí: 2,4 

Směrodatná odchylka: 1,44 

Minimum: 1, Maximum: 5 

 

 
5- každý den 
4- více než jednou týdně, ale ne denně 
3- jednou týdně 
2- více než 1x měsíčně; ale méně než 
jednou týdně 
1- 1x měsíčně a méně 
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Mapy frekvence osobní komunikace (klasická – vlevo, soudržnosti – vpravo) 

 

   
 
  

1x měsíčně a méně            Každý den 

 

 Klasická mapa osobní komunikace je na pohled o něco méně „zábavná“ než mapa 

komunikace pracovní. Obecně lze říci, že v týmu se o osobních záležitostech spolu lidé (podle 

průměrné hodnoty z dat i podle zelené, místy modré barvy) bavili průměrně o něco méně než 

jednou týdně. Pokud se ale podíváme do dat nebo do histogramu, vidíme zde mnoho hodnot 1 

a 5, z čehož plyne, že někteří respondenti se spolu bavili každý den a jiní naopak prakticky 

vůbec. 

 Pravý obrázek je velmi červený, což značí, že existující komunikační dvojice jsou opět 

silně propojené (respondenti se spolu v rámci jednotlivých skupinek bavili velmi často, resp. 

více než jednou týdně). Na první pohled bije do oka žlutozelený kruh kolem respondenta L 

(podobný kruh se objevil i u komunikace pracovní!). Ačkoliv v klasické mapě je míra 

komunikace tohoto respondenta o něco vyšší než u ostatních, zde je jasně vidět, že intenzita 

jeho vazby je výrazně nižší.  

 Soudě podle klasické mapy (vlevo), respondent L je pravděpodobně nejotevřenější, 

vypadá to, že se podle hodnocení ostatních bavil o osobních záležitostech celkově nejčastěji 

z týmu, také jeho pozice uprostřed značí, že se bavil o těchto věcech pravděpodobně s nejvíce 

lidmi, nikdo k němu neměl „daleko“. Při prozkoumání matice je však zřejmé, že tento 

respondent opět neuváděl příliš vysoké hodnoty při hodnocení osobní komunikace 

s ostatními, naopak ale několik členů uvedlo vysoké hodnoty vzhledem k němu (tedy se 
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domnívali, že se s ním bavili častěji, než se domníval on). Opět porovnám mapu, kde výškou 

je průměrné hodnocení ostatními s mapou, kde výškou je průměrné sebehodnocení. 

 

Porovnání klasických map osobní frekvence komunikace: vlevo: výška = hodnocení frekvence 

komunikace ostatními, vpravo: výška = vnímaná frekvence komunikace sebe s ostatními 

 

   
 
  

1 x měsíčně a méně            Každý den 

  

 Na mapě, kde výšku tvoří průměrná hodnota vnímané frekvence vlastní komunikace 

s ostatními členy skupiny (vpravo) je několik modrých kruhů. Tito respondenti sami sebe 

vnímají jako méně komunikující. Kolem respondentů J a K nejsou tyto kruhy tak překvapivé 

(i ve vedlejší mapě jsou trochu „namodralí“, což značí podle hodnocení ostatních sníženou 

frekvenci komunikace). Jejich pozice na okraji zároveň znamená, že jsou lidé, se kterými se o 

osobních záležitostech prakticky nebavili. Velmi překvapivý je však tento modrý kruh kolem 

respondenta L. Z levé mapy lze vidět, že ostatní s ním komunikovali více než s ostatními, 

z pravé mapy lze vyčíst, že on s nimi komunikoval poměrně málo. Respondent L je 

pravděpodobně extrovertní osobnost, kterou ostatní vnímají jako komunikující (jak pracovně, 

tak osobně), ona sama sebe se však jako tolik komunikující nevnímá. I respondenti A a C vidí 

sami sebe jako méně komunikující než je vidí ostatní. 

 Rozdělení do podskupinek je podle soudržností následující: EJ, BK, DI(+C), AG, 

FH(+L). Znovu uvádím rozdělení respondentů do kanceláří: CID, KLF, AG, BH, EJ. Pokusila 

sem se zjistit, zda se respondenti nejčastěji bavili o osobních záležitostech s těmi lidmi, se 
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kterými sdílí kancelář. Stejné zůstaly skupinky CID, FL, AG, EJ. Předpokládám, že tito 

respondenti jsou ve své kanceláři pravděpodobně docela spokojení, protože podle mého 

názoru se lidé vzájemně baví o osobních záležitostech s těmi lidmi, kteří jsou jim příjemní 

(což je jen má hypotéza). Respondenti B, K, H se o osobních záležitostech nejčastěji bavili 

s jinými lidmi, než se kterými sdílí kancelář – tj. například na obědě, při cestě do práce nebo z 

práce nebo při jiných akcích, kde členové týmu opouští kancelář. 

 

Porovnání mapy frekvence pracovní (vlevo) a osobní (vpravo) komunikace 

  

   
 
  

1x měsíčně a méně      Každý den 

 

 Při porovnání map pracovní a osobní komunikace je zřejmé, že některé dvojice zůstaly 

stejné (DI, EJ, AG) - tito respondenti se spolu nejčastěji bavili pracovně i osobně, zároveň 

spolu sdílí kancelář. Jiné skupinky jsou naopak zcela jiné, tj. respondenti B, C, F, H, K, L se o 

osobních záležitostech bavili pravděpodobně s jinými lidmi než o záležitostech pracovních. 

Například respondent C se s respondentem B, se kterým pracovně komunikoval každý den, 

bavil osobně jen minimálně (u něho také uvedl, že by chtěl frekvenci této komunikace o 

hodně snížit – dá se tedy předpokládat, že respondent C nemá respondenta B příliš v oblibě), 

nejčastěji se bavil s respondenty D a I, se kterými pracovně komunikoval také poměrně často 

(ovšem podle něj častěji, než podle nich).  

 Je zřejmé, že v průběhu pracovních procesů se vedle formálních vztahů budují i vztahy 

neformální, vytváří se přátelství mezi spolupracovníky, a proto není nijak zvláštní, že 
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polovina lidí ze zkoumaného pracovního týmu se nejčastěji bavila o osobních a pracovních 

záležitostech s těmi samými lidmi. 

 

4.4. Dovolená 

 Otázkou, která zněla: „Označte křížkem v tabulce, jak rád byste se svými kolegy strávil 

týdenní dovolenou (pouze s tím jedním kolegou!)“ jsem zjišťovala osobní sympatie členů 

pracovního týmu Marketingu a komunikace. Předpokládala jsem, že lidé, kteří by byli ochotní 

spolu strávit týdenní dovolenou, si musí být vzájemně sympatičtí. Škála pro odpovědi byla 1-

nikdy! až 5-to by bylo skvělé! 

 

Průměrná hodnota odpovědí: 3 

Směrodatná odchylka: 1,2 

Minimum: 1, Maximum: 5  

 

  

1 – nikdy! 
2 – nerad, ale přežil bych to 
3 – proč ne?  
4 – docela rád 
5 – to by bylo skvělé! 
 
  

 

 Zde opět uvádím oba dva typy map – tedy klasickou mapu, kde výška znázorňuje, jak 

moc jsou jednotliví členové chtění jako „parťáci“ na dovolenou, opět průměrně za celý tým a 

mapu soudržností, která znázorňuje, nakolik dvojice, které by spolu chtěli dovolenou strávit 

nejvíce, by tuto dovolenou spolu chtěli strávit (to, že někdo chce s někým strávit dovolenou 

nejvíce ještě neznamená, že by jí s ním opravdu chtěl strávit). 
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Mapy „dovolené“: klasická mapa (vlevo) a mapa soudržností (vpravo) 

  

   
 

Nikdy!                              To by bylo skvělé! 

  

Na levé, klasické mapě je vidět, že barva je převážně zelená a žlutá, průměrná hodnota 

odpovědí je 3, z čehož plyne, že průměrně by spolu lidé v tomto týmu byli ochotní dovolenou 

strávit (střední hodnota – Proč ne?). Lze soudit, že v týmu není nikdo, kdo by byl vyloženě 

nepopulární „parťák“ na dovolenou, u každého se v datech objevily alespoň nějaké hodnoty 

vyšší než 3. Celkově nejoblíbenější parťáci by byli respondenti D a I (oranžoví), po nich jsou 

žlutí a pak zelení, i když ani o nich se nedá říci, že by byli jako parťáci na dovolenou celkově 

neoblíbení. 

 Pravá mapa, mapa soudržností, znázorňuje, jak moc by spolu nejsoudržnější členové 

týmu chtěli strávit dovolenou. Tato mapa je převážně oranžová až červená, což vypovídá o 

tom, že mezi soudržnými dvojicemi či trojicemi respondentů jsou z hlediska této 

charakteristiky poměrně silné vazby. 

 Opět se zde objevují nějaké již známé podskupinky, například „věrní“ EJ, AG, KB a 

další. Zjistila jsem porovnáním map, jestli ochota strávit dovolenou odráží frekvenci osobní 

komunikace. 
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Porovnání mapy osobní komunikace (vlevo) a mapy „dovolené“ (vpravo)  

 

   
 
 

Nízko                              Vysoko  

  

Porovnání podskupinek tvořících se v mapě frekvence osobní komunikace a 

„dovolené“ je podle mého názoru zajímavé. Řekla bych, že výsledky těchto dvou map by 

měly být do značné míry podobné – podle mého názoru chtějí lidé nejvíce trávit dovolenou 

s těmi lidmi, se kterými se nejčastěji baví osobně. Zde tomu tak je jen částečně. Mé hypotéze 

odpovídají dvojice respondentů EJ, KB, AG, HF. Respondenti C, D, I, L by dovolenou raději 

strávili s jinými lidmi, než s jakými se nejčastěji baví o osobních věcech. Zajímavý je 

například opět respondent L, který je, jak již bylo zmíněno, vnímán jako velmi komunikativní 

v osobní i pracovní komunikaci, ovšem ani v jednom z těchto druhů komunikací se on sám 

k nikomu „neváže“ příliš těsně. Tento člověk by nejraději strávil dovolenou s respondentem 

D, který se v tomto ohledu „odtrhl“ od respondenta I, se kterým se nejčastěji bavil pracovně i 

osobně. Při pohledu do dat se však dá vyčíst, že to není tím, že by tito dva „věrní“ členové 

spolu na dovolenou nechtěli, ale protože respondent I by byl ochotný strávit dovolenou i 

s jinými členy (především s A, G a C), a tak v mapě „ustoupil“. Realita by však pochopitelně 

mohla být i jiná. 

 Dále by bylo možné vznést hypotézu, že lidé, kteří spolu sdílí kancelář, se vzájemně 

nejlépe znají, a tak by pro ně mohlo být příjemnější strávit dovolenou s těmito lidmi. 

V kancelářích sedí: CID, KLF, AG, BH, EJ. Podle největší ochoty dovolené se seskupují 

takto: JE, KB, DL, HF, AGI(+C). Dvojice, které by spolu byly nejvíce ochotné strávit týdenní 

dovolenou a zároveň spolu sdílí kancelář, jsou: EJ, AG, CI, tedy opět polovina týmu. 
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Respondenti B, D, F, H, K, L by raději strávili dovolenou s jinými lidmi než se svými kolegy 

v kanceláři.  

 

4.5. Nazíraná profesionalita členů týmu 

 V rámci své analýzy pracovního týmu jsem dále zkoumala, jak si o sobě jednotliví 

členové navzájem myslí, že jsou profesionálové ve svém oboru. Zjišťovala jsem to otázkou:  

Prosím, posuďte míru odborných znalostí týkajících se vašeho oboru u jednotlivých kolegů a 

opět svůj názor vyznačte křížkem v tabulce. 

 Škála odpovědí byla od 1 – kolega má velmi podprůměrné znalosti až 5 – kolega má 

velmi nadprůměrné znalosti. 

 Ačkoliv tato položka se netýká přímo komunikace jako takové, domnívám se, že 

zejména s pracovní komunikací může úzce souviset. Podle mého názoru je možné, že se lidé 

baví nebo by se chtěli bavit o pracovních záležitostech zejména s lidmi, o kterých si myslí, že 

jsou v rámci svého oboru opravdoví profesionálové. 

 Zde je však zapotřebí dodat, že lidé v mém výzkumném pracovním týmu se zabývají 

různými oblastmi práce, a tak je možné, že o někom smýšlejí velmi pozitivně a přesto se s 

ním nebavili příliš často, protože to ke své práci nepotřebují, nebo se naopak museli bavit i 

s lidmi, o kterých nemají, co se týče odbornosti, valné mínění. 

 

Průměrná hodnota odpovědí: 3,44 

Směrodatná odchylka: 1,19 

Minimum: 1, Maximum: 5 

 

 

5 – velmi dobré odborné znalosti 
4 - nadprůměrné odborné znalosti 
3 – průměrné odborné znalosti 
2 – podprůměrné  
1 – velmi malé odborné znalosti 
 

 

 Jako první uvádím srovnání mapy profesionality, kde čím výše je člověk, tím je 

ostatními průměrně viděn jako větší profesionál a mapy frekvence pracovní komunikace, kde 

čím výše je člověk, tím častěji s ním lidé komunikují o pracovních záležitostech. 
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Porovnání mapy profesionality (vlevo) a frekvence pracovní komunikace (vpravo) 

 

    
 
  

Nízko          Vysoko 

Nejlepší znalosti v rámci svého oboru mají podle průměrného hodnocení všech členů 

týmu osoba C, G a I, pouze průměrné znalosti mají v očích ostatních (opět průměrně) osoby F 

a J. Zde se pravděpodobně potvrdilo, že lidé se spolu nebavili o pracovních záležitostech 

podle toho, jak si o sobě navzájem myslí, že jsou odborníci a profesionálové ve svém oboru – 

nedá se říci, že čím je člověk ostatními nahlížen jako větší profesionál, tím častěji se s ním 

lidé za poslední měsíc bavili. 

Klasická mapa frekvence pracovní komunikace + profesionalita 

Zde promítám nahlíženou profesionalitu 

členů týmu do mapy pracovní frekvence 

(rozložení členů zůstává jako u pracovní 

frekvence komunikace, výška znázorňuje 

nahlíženou profesionalitu). 

Je vidět, že respondent C komunikoval 

s lidmi často a efektivně. Zajímavé je 

postavení respondenta F - je uprostřed, tedy 

se všemi komunikoval alespoň trochu, ale 

je nahlížen jako menší profesionál. Méně 

profesionální se ostatním zdá i respondent 

J, který s ostatními komunikoval méně.  
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4.6. Efektivita komunikace mezi členy týmu 

 Předtím, než jsem mohla začít měřit efektivitu komunikace mezi členy týmu, musela 

jsem si ji řádně definovat, aby bylo zřejmé, co konkrétně efektivitou myslím. Definice „mé“ 

efektivity zní: Efektivní komunikace = komunikace, při níž dochází mezi komunikujícími 

osobami ke vzájemnému porozumění a kdy je komunikovaná záležitost projednána v co 

nejkratším možném čase a s co největší spokojeností na obou stranách. 

 Tuto definici jsem v dotazníku respondentům předložila a podle ní hodnotili efektivitu 

komunikace se svými kolegy. Škála odpovědí byla od 1 - nikdy až 5 - téměř vždy (připouštím 

malé nedostatky, naprosto efektivní komunikace je podle mého názoru raritou). 

 

Průměrná hodnota odpovědí: 3,88 

Směrodatná odchylka: 1,36 

Minimum: 1, Maximum: 5 

 
 
5 – téměř vždy 
4- často 
3 – občas 
2 – málokdy 
1 - nikdy 
 

  

  

 Efektivitu komunikace jsem znázornila na klasické mapě frekvence pracovní 

komunikace – vzdálenosti mezi body (respondenty) a jejich seskupení do skupinek zůstává 

stejné jako u mapy pracovní komunikace, efektivita je rozlišená barevně – čím „červenější“, 

tím byla komunikace s daným člověkem podle ostatních efektivnější. Soudržnosti opět 

znázorňují, kteří členové spolu komunikovali pracovně nejčastěji, vzdálenost mezi členy 

znázorňuje frekvenci pracovní komunikace. Srovnala jsem tuto mapu s klasickou mapou 

frekvence pracovní komunikace – zajímalo mě, jestli s lidmi, jejichž způsob komunikace je 

ostatními vnímán jako efektivní, lidé pracovně hovořili častěji než s lidmi, jejichž 

komunikace je celkově vnímána jako méně efektivní. Platí zde klasické měřítko. 
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Porovnání mapy frekvence pracovní komunikace (vlevo) a efektivity komunikace (vpravo) 

 

  
  
 

Nízko                                Vysoko  
 

 Mapa znázorňující nahlíženou efektivitu komunikace je poměrně zajímavá, konečně se 

trochu „vybarvuje“. Je zde vidět, že frekvence pracovní komunikace nezávisela ani na tom, 

jak si o sobě členové navzájem myslí, že komunikují efektivně. Jako nejefektivnější 

komunikátoři byli celkově vnímáni respondenti E, D a I, se kterými ostatní komunikovali 

pouze středně často (opět průměrně). Respondent C, se kterým ostatní komunikovali 

nejčastěji, také zřejmě komunikuje poměrně efektivně (podle hodnocení ostatních).  

 Nutno ovšem říci, že mapa efektivity komunikace je v celku pozitivní, protože 

průměrné hodnoty se pohybují mezi občas (v komunikaci jsou občas zádrhele, někdy si s 

kolegou ne zcela dobře rozumím, ale nakonec se mi s ním problém většinou podaří docela 

dobře vyřešit) a téměř vždy (s kolegou si rozumím, problémy s ním řeším rychle, téměř vždy 

jsem s výsledky spokojen). Průměrné hodnoty dosahují téměř čísla 4, které znamená častou 

efektivní komunikaci a i na histogramu je vidět, že číslo 4 a 5 jsou poměrně často uváděné 

hodnoty. Lidé v tomto pracovním týmu se pravděpodobně docela dobře dorozumí, 

komunikace mezi nimi je podle výše uvedené definice poměrně efektivní.  

 

4.7. Shrnutí 

 Z vytvořených map lze vyčíst tyto obecné závěry: nejsoudržnější dvojice ve skupině 

jsou podle anonymních písmen A-L přiřazených konkrétním členům JE a AG, které se od 

sebe prakticky „nevzdalují“ (myslím v mapách). Nejčastěji se spolu baví jak osobně, tak 

pracovně, byli by nejvíce ochotní spolu strávit dovolenou a ještě k tomu sedí v jedné 
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kanceláři38. Zřejmě velmi sympatičtí si jsou také dvojice IC (kteří spolu také sdílí kancelář), 

KB a HF, kteří, ačkoliv se nebaví nejčastěji pracovně (pravděpodobně se pracovně zabývají 

jinými věcmi), baví se nejčastěji osobně a nejraději by spolu strávili dovolenou. 

 Z dat lze dále vyčíst, že celkově nejméně oblíbená skupinka (soudím podle frekvence 

osobní komunikace a ochoty strávit s lidmi dovolenou) je pravděpodobně KB, přičemž její 

nejvýraznější „nepřátelé“ jsou zřejmě skupinky IC a HF. 

 Co se týče frekvence pracovní a osobní komunikace a také ochoty strávit s kolegy 

dovolenou, zdá se, že v této skupině existuje jakési „jádro“, které je tvořené členy A, G, I, C, 

D, L (je to tedy polovina týmu), které spolu komunikuje celkově častěji než s ostatními a také 

by spolu byli více ochotní jet na týdenní dovolenou. Druhá polovina týmu však 

pravděpodobně netvoří jejich „protistranu“, tito zbylí členové netvoří tak kompaktní celek, 

zůstávají spíše v jednotlivých dvojicích. 

  

 Je zřejmé, že tyto údaje nedávají žádné konkrétní informace, se kterými by se dalo 

nějakým způsobem pracovat, pouze poukazují na existenci těchto velmi soudržných skupinek, 

resp. dvojic a trojic, a poloviny skupiny, která spolu komunikuje celkově častěji než druhá 

polovina. 

 Co však podle mého názoru říci mohu, je, že vyslovená hypotéza bývalého pana 

ředitele (tedy že lidé se ve skupině dělí do podskupinek, které jsou vzájemně neprostupné a 

nemají se rády) se potvrdila jen částečně. Ve skupině  skutečně existují nějaké „rigidní“ 

skupinky (především dvojice) lidí, kteří se na všech sociomapách drží spolu (na každé mapě 

to pak znamená něco jiného). Jsou zde však také členové, kteří nepatří do jedné konkrétní a 

vůči ostatním vyhraněné podskupinky a přechází k různým lidem podle toho, o co se jedná – 

baví se pracovně nejčastěji s jinými lidmi než osobně, s jinými lidmi by chtěli strávit 

dovolenou apod. V této skupině je polovina členů zřejmě o něco „semknutější“ dohromady 

(stále se týká komunikace) než polovina druhá.  

 Zajímavé ale je, že – ať už zde existují „znepřátelené“ skupinky či nikoliv - celkově 

členové skupiny pravděpodobně nemají velké ambice frekvenci pracovní komunikace změnit. 

Z výzkumu vyplynulo, že jim míra pracovní frekvence poměrně vyhovuje. 

 

                                                 
38 Záměrně neuvádím do souvislosti s nahlíženou efektivitou komunikace a profesionalitou jednotlivých členů, 
protože hypotézy, že by tyto aspekty přímo souvisely s frekvencí komunikace nebo s vzájemnými sympatiemi 
členů, se nepotvrdily a závěry by tak mohly být nedůležité a zbytečně zkreslující. 
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 Standardní výzkum pomocí metody Sociomapování si většinou klade za cíl nejen 

skupinu z hlediska zkoumané charakteristiky obecně popsat, ale i vyvodit možné konkrétní 

závěry o jednotlivých členech zkoumané skupiny i skupiny jako celku, případně předpovědět 

její vývoj. Poté je možné se skupinou dále pracovat a na základě informací, které ukázaly 

sociomapy (a někdy i informací, které se objevily při rozhovorech s jednotlivými členy 

skupiny), ji směrovat žádoucím směrem. Logicky návazným krokem by tedy byla intervence 

v týmu, která by zahrnovala prezentaci výsledků sociomap a práci s nimi.  

 Protože v mé práci jsou všichni zkoumaní členové anonymní, nelze zde vyvozovat 

konkrétní závěry o jednotlivých členech. Domnívám se, že nemám ani dostatek informací 

k tomu, aby bylo možné se skupinou jakkoliv pracovat nebo předpovídat její vývoj. To však 

ani nebylo účelem této práce.  

 

Závěr  

 Je zřejmé, že komunikace mezi dvěma jednotlivci bude probíhat jinak než komunikace 

mezi více lidmi. V této práci jsem se zabývala komunikací v rámci pracovní skupiny, protože 

se domnívám, že komunikace je pro každou skupinu lidí, která potřebuje, aby její členové 

spolupracovali, základní stavební kámen. Domnívám se, že spolupráce je bez komunikace 

mezi spolupracujícími jedinci téměř nemožná.  

 V první části práce jsem se pokusila stručně shrnout teoretické pohledy na komunikaci 

v malých skupinách. Mimo přiblížení základních termínů jako například komunikace, malá 

sociální skupina, pracovní skupina a pracovní tým jsem se zabývala několika základními 

teoretickými přístupy, kterými lze komunikaci v pracovní skupině (a potažmo v jakékoliv 

malé sociální skupině) interpretovat – komunikaci jako komunikační síť, kde jsem mimo jiné 

uvedla často uváděné komunikační struktury, dále komunikaci jako vzájemnou výměnu, kdy 

se lidé sdružují do skupin, aby je svými pravidly a normami chránila před „obráním“, poté 

informační teorii komunikace, vycházející z předpokladu, že čím více lidí, tím více informací 

skupina vlastní a na závěr komunikaci jako sociální strukturu, která předpokládá, že 

komunikační struktura skupiny přímo souvisí s postavením a statusy jejích členů v sociální 

struktuře. Připouštím, že teorií, jejichž prizmatem lze komunikaci ve skupině nahlížet, je 

pravděpodobně více, ve své práci jsem si vybrala ty, které lze dobře aplikovat právě na 

pracovní skupinu. Mimo možné poruchy v komunikaci jsem v teoretické části dále zmínila 

něteré metody analýzy malých skupin – sociometrii, Social Network Analysis a 

Sociomapování. 
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 Ve druhé části práce jsem se podrobněji zaměřila na jednu z možných metod analýzy 

skupin, Sociomapování, a tuto metodu jsem využila při analýze konkrétní pracovní skupiny, 

přičemž jsem se zaměřila především na komunikaci mezi jejími členy. Zkoumala jsem, jak 

často spolu jednotliví členové komunikují pracovně a zdali jim tato frekvence vyhovuje, jak 

často osobně, dále jak by byli ochotní spolu strávit dovolenou (čímž jsem zjišťovala jejich 

vzájemné sympatie, které podle mého názoru přímo souvisí především s frekvencí osobní 

komunikace), jak si o sobě navzájem myslí, že je komunikace mezi nimi efektivní a dále jak 

se vzájemně nazírají jako profesionálové ve svém oboru (což také není přímo komunikace, 

avšak podobně jako ochota strávit s někým dovolenou to s frekvencí komunikace může přímo 

souviset). Zjistila jsem, že mezi členy této skupiny opravdu existují různé pracovní frekvence 

(a také to, že tyto frekvence jim poměrně vyhovují). To může být způsobeno zaměřením členů 

na různé oblasti práce nebo naopak častější spoluprácí. Polovina skupiny se s lidmi, se 

kterými se baví nejčastěji pracovně, baví nejčastěji také osobně, což je pravděpodobně 

způsobené vznikem neformálních vztahů vedle vztahů formálních. Co se týká efektivity 

komunikace jsem zjistila, že členové si vzájemně poměrně dobře dorozumí. Dále jsem zjistila, 

že nazíraná pracovní kompetence nijak moc nesouvisí s frekvencí komunikace, pracovní ani 

osobní. 

 Jsem si vědomá určitých nedostatků této práce, zejména co se týče její praktické části. 

Mrzí mne především, že jsem do dotazníku nevložila i otázky týkající se odůvodnění určité 

míry frekvence komunikace a požadované změny této frekvence. Myslím, že bych tak získala 

komplexnější a konkrétnější pohled na komunikaci v této skupině i na vzájemné vztahy mezi 

jejími členy. Mohlo by být také zajímavé zaměřit se na otázky detailnějšího popisu obsahu 

komunikace mezi členy. Naopak bych pravděpodobně vynechala otázku o nazírané pracovní 

kompetenci jednotlivých členů, která se ukázala být v tomto výzkumu nedůležitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Použitá literatura a další zdroje 

 

BAHBOUH, Radvan. Sociomapování. Praha: Gema Art, 1994. 53s. 

 

BAHBOUH, Radvan. Sociomapování. Praha, 2004. 151 s. Disertační práce na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy na katedře psychologie. Vedoucí disertační práce Prof. PhDr. 

Oldrich Mikšík, DrSc, Prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc. 

 
CARTWRIGHT, Dorwin, ZANDER, Alvin. Group dynamics: research and theory. 2nd ed. 

Evanston: Row, Peterson and company, 1962. 826s. 

 

Co je Sociomapování? [online] [cit. 3. 1. 2007]. Dostupné z 

<https://qedportal.com/cs/sociomapping/overview/> 

 

DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1. vydání. Praha: Grada, 2001. 420s. 

ISBN 80-7169-988-8. 

 

FISHER, B. Aubrey. Small Group Decision Making: Communication and Group Process. 

New York: McGraw-Hill Book, 1974. 264s. ISBN 0-07-021090. 

 

FORSYTH, Donelson R. An introduction to group dynamisc. Pacific 

Grove: Brooks/Cole, 1983. 560s. ISBN 0-534-01225-6. 

 

GOODALL, H. Lloyd. Small Group Communication in Organizations. 2nd ed. 

Dubuque: W.C. Brown, 1990. 340s. ISBN 0-697-04891-8. 

 

HARTFORD, Margaret A. Groups in Social Work: Application of Small Group Theory and 

Research to Social Work Practice. New York: Columbia University Press, 1972. 297s. ISBN 

0-231-03548-9. 

 

HLINKA, Jaroslav. Srovnání sociomapování s dalšími metodami zachycení sociální struktury. 

Praha, 2005. 85s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře 

psychologie. Vedoucí diplomové práce Radvan Bahbouh, Mgr., MUDr., Ph.D. 

 



 58 

HOMANS, C. George. The Human Group. New York: Harcourt, Brace and Company, 1950. 

484s. 

 

Home to Belbin Roles. What are Belbin Team Roles? [online] [cit. 14. 12. 2007]. Dostupné z 

<http://www.belbin.com/belbin-team-roles.htm>. 

 

JENSEN, Arthur, TRENHOLM, Sarah. Interpersonal communication. 5th ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2004. 434s. ISBN 0-19-517074-1. 

 

KATZENBACH, Jon R., SMITH, Douglas K. The Discipline of Teams. In: Harvard Business 

Review on Teams That Succeed. USA: Harvard Business school press, 2004. 200s. 

 

KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vydání. Praha: Slon, 2005. 204s. ISBN 80-86429-39-3. 

 

KOLLÁRIK, Teodor, KOLLÁROVÁ, Eva. Pracovná skupina z pohl´adu sociálnej 

psychológie. 1. vydání. Bratislava: Práca, 1990. 129s. ISBN 80-7094-079-4. 

 

KOSEK, Jan. Člověk je (ne)tvor společenský: Kapitoly ze sociální psychologie. 1. vydání. 

Praha : Argo a Dokořán, 2004. 253s. ISBN 80-7203-591-6. 

 

KRÁLOVÁ, Eva. Metoda Sociomapování a příklad jejího využití při analýze dat z velkých 

dotazníkových šetření. Praha, 2007, 40s. Bakalářská práce na Fakultě sociálních studií 

Univerzity Karlovy na katedře sociologie. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martin Hájek, 

Ph.D. 

 

KUCHYŇKA, Zbyněk. Neshody a rozpory v pracovní skupině. Praha: Institut pro výchovu 

vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČR, 1990. 87s. ISBN 80-85021-61-7. 

 

LEVIN, Peter. Student-Friendly guide: Successful teamwork. New York: McGraw-Hill, 2004. 

136s.  

 

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 

2003. 361s. ISBN 80-247-0650-4. 

 



 59 

MILLS, Theodore M. Sociology of small groups. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967. 

136s. 

 

MUSIL, Jiří. Analýza procesu sociální interakce; SYMLOG. 1. vydání. 

Olomouc: Psychologická a výchovná poradna, 2006. 59s. ISBN 80-903449-2-5. 

 

MUSIL, Jiří. Sociometrie v psychologické kognici: nástroj sociální kompetence učitele. 1. 

vydání. Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého: Psychologická 

a výchovná poradna Olomouc, 2003. 363s. ISBN 80-238-8935-4. 

 

OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. 

Cambridge: Harvard University Press, 1971. 186s. ISBN 0-674-53751-3. 

 

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. 1. vydání. Praha: Academia, 2005. 472s. 

ISBN 978-80-200-1499-3. 

 

ROZEHNALOVÁ, Eva. Jak správně interpretovat sociomapy? Příručka pro dotazník 

interpretace sociomap. Interní materiál firmy Qed Group, a.s.. 6s. 

 

SHAW, Marvin. Group Dynamics. Psychology of Small Group Behavior. 2nd ed. New 

York: McGraw-Hill, 1976. 464s. ISBN 0-07-056501-5. 

 

Sociomapování. Kompletní výklad. [online] [cit. 28. 11. 2007]. Dostupné z 

<http://qedgroup.cz/www/cz/index.php?id=421&animace=2&submenu1=socio>. 

 

The Study of Social Networks. [online] [cit. 16. 12. 2007]. Dostupné z 

<http://www.insna.org/INSNA/na_inf.html>. 

 

TUCKMAN, Bruce W. Developmental Sequence in Small Groups. [online]. [cit. 15. 11. 

2007]. Dostupné z 

<http://www.garfield.library.upenn.edu/classics1984/A1984TD25600001.pdf>. 

 

VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 264s. 

ISBN 80-7178-291-2. 



 60 

WASSERMAN, Stanley, FAUST, Katherine. Social Network Analysis. Methods and 

Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 825s. ISBN 0-521-38269-6. 

 

WATZLAWICK, Paul, BAVELASOVÁ, Janet, JACKSON, Don D. Pragmatika lidské 

komunikace. Interakční vzorce, patologie a paradoxy. 1. vydání. Hradec Králové: 

Konfrontace, 1999. 243s. ISBN 80-86088-04-9. 

 

ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding: cesta k efektivní spolupráci, 1. vydání. Praha: Portál, 

2005, 173s. ISBN 80-7367-042-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Přílohy 

Projekt bakalářské práce39 

Monika Jarchovská 
ISS, 3. ročník 
Květen 2007 

Projekt bakalářské práce 
 
Analýza týmu oddělení Marketingu a komunikace v České televizi pomocí 
metody Sociomapování 
 
 Česká televize se skládá z několika částí, z nichž jedna je útvar Marketingu a 
komunikace. Šéfem tohoto oddělení je pan Michal Kříž, se kterým jsem se na výzkumu také 
domluvila. 
 V jeho pracovním týmu je celkem 12 lidí (s ním 13). Tito lidé každý zastávají jinou 
funkci, mají na starosti jiné věci, avšak na některých větších projektech spolupracují. K jejich 
práci je bezpodmínečně zapotřebí vědět, co ostatní aktuálně dělají, protože se může kdykoliv 
stát, že budou načas (v době největšího pracovního vypětí) spolupracovat. Kromě pana Kříže, 
který je nadřízený (šéf) ostatních, nemají mezi sebou další rozvrstvení, všichni jsou tedy na 
stejné pozici. 
 
 Jak říkal pan Kříž, v týmu nevládne zrovna dobrá spolupráce všech se všemi. Různí 
lidé tvoří určité podskupinky, které mezi sebou příliš nekomunikují, i když by to k jejich práci 
bylo v mnoha případech zapotřebí. Ráda bych proto tento tým analyzovala a případně 
potvrdila/vyvrátila domněnku pana Kříže. 
 
Předmět výzkumu 
Předmětem mého výzkumu je 13-ti členný tým, u kterého budu zkoumat: 

1) frekvenci komunikace (jak často mluví osoba x s osobou y), přičemž budu porovnávat 
komunikaci pracovní a osobní a zjišťovat, jestli je zjištěná míra pracovní komunikace 
vyhovující či nikoliv 

2) kvalitu (efektivitu) komunikace (nakolik si lidé mezi sebou rozumí, dokáží se rychle 
dohodnout se spokojeností na obou stranách) 

3) pracovní profesionalitu (jak si lidé o sobě navzájem myslí, že jsou profesionálové 
v rámci svého oboru) 

 
Cíl práce 
 Ve své bakalářské práci bych ráda pomocí metody sociomapování analyzovala, jak 
probíhá komunikace v tomto týmu, kde se tvoří případné „skupinky“ apod. Výstupem mého 
malého výzkumu budou sociomapy, které budou zobrazovat rozmístění lidí v rámci oddělení 
marketingu a komunikace podle výše uvedených zkoumaných témat. 
 
 Pan Kříž tento výzkum velmi uvítal, protože by ho samotného zajímalo, jak to v jeho 
týmu s komunikací mezi pracovníky je. Protože je šéfem tohoto útvaru teprve od října 
minulého roku, všechny své podřízené ještě dokonale nezná a nezná ani vztahy, které mezi 

                                                 
39 Předkládám zde projekt v původní podobě, jak jsem jej odevzdala v květnu 2007. Vzhledem k náhlému úmrtí 
pana ředitele Michala Kříže se podmínky výzkumu trochu pozměnily. Pozměnil se i počet členů této pracovní 
skupiny – místo uváděných třinácti má v současné době členů dvanáct. 
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jednotlivými členy jsou. Zejména by ho zajímalo, jaké je v tomto ohledu jeho vlastní 
postavení.40 
 
Zkoumaný tým 
 Tým útvaru marketingu a komunikace České televize tvoří 13 lidí – 6 mužů a 7 žen. 
Šéfem je Michal Kříž, jeho sekretářka je Michaela Roschelová. Pouze dva lidé jsou starší 50-
ti let (Michal Kříž a ještě jedna zaměstnankyně), ostatní členové týmu jsou mladší (ročníky 
jejich narození se pohybují kolem roku 70 – 75). 
8 lidí pracuje v tomto útvaru déle než pan Kříž, 4 lidi pan Kříž během svého působení přijal. 
V kancelářích jsou rozmístění po dvou trojicích a třech dvojicích, pan Kříž má kancelář 
samostatně. 
Až na jednoho pracovníka fotoservisu pracují všichni na plný úvazek. 
 
Metodologie 
 S panem Křížem mám dohodnuté, že v rámci jeho útvaru můžu provést jednorázový 
výzkum pomocí dotazníků, které budou zaměřené na předmět mého výzkumu. Tyto dotazníky 
bych poté ráda zpracovala metodou Sociomapování do sociomap, které by naznačovaly 
komunikační rozmístění členů zkoumaného týmu. 
 
 Můj výzkum by měl podle plánu proběhnout některý čtvrtek v průběhu září či října. 
Každý čtvrtek v 10:00 má celý útvar povinnou informační schůzi v zasedací místnosti. Pan 
Kříž mě zde představí, já vysvětlím vše o výzkumu, podepíšu prohlášení o mlčenlivosti a poté 
rozdám členům týmu své dotazníky. 
 
Literatura vhodná ke studiu (předběžný výběr) 

• Bahbouh, R.: Sociomapování. Praha: Gema Art, 1994. 
• Bahbouh, R.: Využití sociomapování u malých sociálních skupin. Diplomová práce 

(vedoucí K. Balcar). Praha: FF UK, 1996 
• Bahbouh, R.: Sociomapování. Disertační práce (vedoucí Oldřich Mikšík). Praha: FF 

UK, 2004. 
• DeVito, J.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001. 
• Frey, L.: Group communication in context :studies of bona fide groups. Mahwah : 

Lawrence Erlbaum Associates, 2003. 
• Jenštejn: La communication :les dictionnaires du savoir moderne. Paris : Centre 

d'Étude et de Promotion de la lecture, 1971. 
• Miller, George A.: The psychology of communication :seven essays. Harmondsworth : 

Penguin Books, 1970. 
• Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Praha: 

Grada, 2005. 
• Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. 
 
 

Podpis konzultanta 
 
 

Mgr. Tomáš Srb 
 

                                                 
40 Nový ředitel (Mgr. Tomáš Přenosil) si nepřál znát konkrétní výsledky, shodli jsme se na výsledcích 
anonymních. 
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Použitý dotazník 

 

 
 
 

Pan TOMÁŠ PŘENOSIL 
 
 
 
 
 
 
Dotazník pro účely bakalářské práce 
 
„Analýza týmu oddělení Marketingu a komunikace v České televizi pomocí metody 
sociomapování“. 
 
 
 
 
 
 
 
V dotazníku se objevují pravá jména všech členů oddělení marketingu a komunikace, 
aby bylo možné hodnotit vaši vzájemnou komunikaci a spolupráci. Tímto prohlašuji, že 
všechna pravá jména ihned po zpracování anonymizuji a dotazníky skartuji. V práci (ve 
výsledcích výzkumu) již nebude dohledatelné, kdo jak odpověděl. 
 
 
 
 
 
Moc děkuji za účast. 
 
 
 
 
Jakékoliv připomínky a dotazy uvítám na emailové adrese m.jarchovska@centrum.cz. 
 
 
 
 
 

Monika Jarchovská 
 

……………………. 
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1) Označte prosím křížkem v tabulce, jak často jste se se svými kolegy pracovně (tj. 

o pracovních záležitostech) bavil za poslední uplynulý měsíc.  
 
5- každý den 
4- více než jednou týdně, ale ne denně 
3- jednou týdně 
2- více než 1x měsíčně; ale méně než jednou týdně 
1- 1x měsíčně a méně  

 
 
 5 – každý 

den 
4 – více než 
1x týdně, ale 
ne denně 

3 – asi 1x 
týdně 

2 – více než 
1x měsíčně, 
ale méně než 
1x týdně 

1 – 1x 
měsíčně a 
méně 

Nicol 
Oravcová 

     

Bohuslava 
Holubová 

     

David 
Kopecký 

     

Lucie 
Slezáková 

     

Kateřina 
Vilímková 

     

Zora 
Blümlová 

     

Andrea 
Ruličková 

     

Pavel Král 
 

     

Jiří Nedvídek 
 

     

Michaela 
Röschelová 

     

Jakub 
Maleček 

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
2) Je to pro Vás vyhovující? Označte křížkem v tabulce, jak moc byste to u 

jednotlivých kolegů chtěl změnit.  
 
5- přál bych si s kolegou pracovně komunikovat o hodně více 
4- přál bych si s kolegou pracovně komunikovat o něco více 
3- současný stav je pro mě vyhovující 
2- přál bych si s kolegou pracovně komunikovat o něco méně 
1 – přál bych si s kolegou pracovně komunikovat o hodně méně 
  

 
 5 – o 

hodně více 
4 – o něco 
více 

3 – je to 
vyhovující 

2 – o něco 
méně 

1 – o hodně 
méně 

Nicol 
Oravcová 

     

Bohuslava 
Holubová 

     

David 
Kopecký 

     

Lucie 
Slezáková 

     

Kateřina 
Vilímková 

     

Zora 
Blümlová 

     

Andrea 
Ruličková 

     

Pavel Král 
 

     

Jiří 
Nedvídek 

     

Michaela 
Röschelová 

     

Jakub 
Maleček 
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3) Označte křížkem v tabulce, jak často jste se se svými kolegy osobně (tj. nikoliv o 
pracovních záležitostech) bavil za poslední uplynulý měsíc (v pracovní době i 
mimo ni).  

 
5- každý den 
4- více než jednou týdně, ale ne denně 
3- jednou týdně 
2- více než 1x měsíčně; ale méně než jednou týdně 
1- 1x měsíčně a méně  
 

 
 5 – každý 

den 
4 – více než 
1x týdně, ale 
ne denně 

3 – asi 1x 
týdně 

2 – více než 
1x měsíčně, 
ale méně než 
1x týdně 

1 – 1x 
měsíčně a 
méně 

Nicol 
Oravcová 

     

Bohuslava 
Holubová 

     

David 
Kopecký 

     

Lucie 
Slezáková 

     

Kateřina 
Vilímková 

     

Zora 
Blümlová 

     

Andrea 
Ruličková 

     

Pavel Král 
 

     

Jiří Nedvídek 
 

     

Michaela 
Röschelová 

     

Jakub 
Maleček 
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4) Označte křížkem v tabulce, jak rád byste se svými kolegy strávil týdenní 
dovolenou (pouze s tím jedním kolegou!). 

 
0 – nikdy! 
1 – nerad, ale přežil bych to 
2 – proč ne? 
3 – docela rád 
4 – to by bylo skvělé! 
 
  

 0 – nikdy! 1 – nerad, ale 
přežil bych 
to 

2 – proč ne? 3 – docela 
rád 

4 – to by 
bylo skvělé! 

Nicol 
Oravcová 

     

Bohuslava 
Holubová 

     

David 
Kopecký 

     

Lucie 
Slezáková 

     

Kateřina 
Vilímková 

     

Zora 
Blümlová 

     

Andrea 
Ruličková 

     

Pavel Král 
 

     

Jiří Nedvídek 
 

     

Michaela 
Röschelová 

     

Jakub 
Maleček 
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5) Přečtěte si prosím pozorně následující definici. 
 
Efektivní komunikace = komunikace, při níž dochází mezi komunikujícími osobami ke 
vzájemnému porozumění a kdy je komunikovaná záležitost projednána v co nejkratším 
možném čase s co největší spokojeností na obou stranách 
 
Prosím zakřížkujte v tabulce, jak často je komunikace s Vašimi jednotlivými kolegy 
podle výše uvedené definice efektivní. 
 

5 – téměř vždy; s kolegou si rozumím, problémy s ním řeším rychle, téměř vždy 
jsem s výsledky spokojen 

4 - často; většinou si s kolegou rozumím, problém s ním vyřeším včas a i přes 
malé nedostatky jsem nakonec docela spokojený 

3 - občas; v komunikaci jsou občas zádrhele, někdy si s kolegou ne zcela dobře 
rozumím, ale nakonec se mi s ním problém většinou podaří docela dobře 
vyřešit 

2 - málokdy; často si s kolegou nerozumím, nechápu jej, shoda může být 
problematická, řešení problému zbytečně pomalé, s výsledkem bývám často 
nespokojen 

1 - nikdy; s kolegou si nerozumím, problémy řešíme velmi pomalu, s výsledkem 
jsem většinou nespokojen 

 
 5 – téměř 

vždy 
4 – často 3 – občas 2 – málokdy 1 – nikdy 

Nicol 
Oravcová 

     

Bohuslava 
Holubová 

     

David 
Kopecký 

     

Lucie 
Slezáková 

     

Kateřina 
Vilímková 

     

Zora 
Blümlová 

     

Andrea 
Ruličková 

     

Pavel Král 
 

     

Jiří Nedvídek 
 

     

Michaela 
Röschelová 

     

Jakub 
Maleček 
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6) Prosím, posuďte míru odborných znalostí týkajících se vašeho oboru u jednotlivých 
kolegů a opět svůj názor vyznačte křížkem v tabulce. 
 

5 – kolega má podle mého názoru velmi dobré odborné znalosti; vyzná se velmi 
dobře v tématech týkajících se marketingu a komunikace 

4 – kolega má podle mého názoru nadprůměrné odborné znalosti, docela dobře 
se vyzná v tématech týkajících se marketingu a komunikace 

3 – kolega má podle mého názoru průměrné odborné znalosti, vyzná se 
v tématech týkajících se marketingu a komunikace průměrně (v něčem ano, 
v něčem ne) 

2 – kolega má podle mého názoru podprůměrné odborné znalosti; v tématech 
týkajících se marketingu a komunikace se moc nevyzná 

1  – kolega má podle mého názoru velmi malé odborné znalosti; v tématech 
 týkajících se marketingu a komunikace se téměř vůbec nevyzná 
 
 

 5  
velmi dobré 

4 
nadprůměrné 

3  
průměrné 

2  
podprůměrné 

1  
velmi malé 

Nicol 
Oravcová 

     

Bohuslava 
Holubová 

     

David 
Kopecký 

     

Lucie 
Slezáková 

     

Kateřina 
Vilímková 

     

Zora 
Blümlová 

     

Andrea 
Ruličková 

     

Pavel Král 
 

     

Jiří Nedvídek 
 

     

Michaela 
Röschelová 

     

Jakub 
Maleček 
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Prohlášení o mlčenlivosti a anonymitě 

 

Prohlášení o mlčenlivosti a anonymitě 
 
 Prohlašuji, že veškeré informace, které získám v souvislosti s výzkumem konaném 
v oddělení Marketingu a komunikace v České televizi dne 11.10.2007, nebudu nikde šířit. 
 
 Dále prohlašuji, že pravá jména účastníků výzkumu konaném 11.10. v oddělení 
Marketingu a komunikace v České televizi (dále jen pravá jména) ihned po zpracování dat 
anonymizuji a dotazníky, které budou obsahovat pravá jména, skartuji. Nebude pak 
dohledatelné, kdo jak odpověděl. V mé bakalářské práci se neobjeví žádná pravá jména 
účastníků výzkumu. 
 

V Praze dne 11.10.2007 
 

Monika Jarchovská 
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Data z výzkumu přepsaná do matic 
 
pracovní fr. C L B K A G D I E H F J 

C 1 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 2

L 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1

B 5 5 1 5 1 3 4 2 5 2 3 5

K 5 5 5 1 1 1 3 2 4 3 4 4

A 5 1 1 1 1 5 1 2 4 5 3 1

G 5 3 2 1 5 1 2 5 4 4 5 2

D 5 5 5 5 4 4 1 5 1 1 2 1

I 5 2 1 1 3 3 5 1 3 2 4 1

E 3 2 5 4 4 3 1 2 1 3 4 5

H 4 5 1 3 5 4 3 3 4 1 5 3

F 5 5 2 5 5 3 1 1 2 1 1 1

J 4 1 4 4 3 3 1 2 5 3 2 1

průměr 4,25 3,25 2,8333 3 3,1667 2,9167 2,3333 2,5833 3,0833 2,5 3,25 2,25

             

             

             

vyhovující? C L B K A G D I E H F J 

C 1 2 1 4 3 3 2 2 4 4 2 5

L 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3

B 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

K 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3

A 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3

G 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

D 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3

I 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3

E 3 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3

H 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3

F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

průměr 2,8333 2,8333 2,5833 2,8333 2,9167 3 2,75 2,75 2,9167 3 2,833 3

             

             

             

osobní fr. C L B K A G D I E H F J 

C 1 3 1 1 3 3 4 4 1 2 2 1

L 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 4 1

B 1 4 1 5 1 1 4 1 5 1 1 4

K 3 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1

A 4 1 1 1 1 4 2 4 1 2 2 1

G 5 5 1 1 5 1 5 5 2 5 5 2

D 5 4 3 3 2 2 1 5 1 1 3 1

I 5 2 1 2 4 4 5 1 2 2 2 2

E 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 3 5

H 3 5 1 1 4 4 3 3 3 1 5 2

F 4 5 1 1 4 2 2 2 1 5 1 2

J 1 1 4 1 1 1 1 2 4 2 2 1

průměr 3 3,1667 2 1,8333 2,5 2,0833 2,75 2,8333 1,9167 2,1667 2,667 1,9167
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dovolená C L B K A G D I E H F J 

C 1 3 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3

L 5 1 2 2 4 4 5 4 2 3 5 1

B 2 4 1 4 2 3 4 3 4 2 2 3

K 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3

A 5 4 1 2 1 5 4 5 5 4 4 4

G 5 3 1 2 5 1 4 5 3 4 3 3

D 3 5 2 2 3 3 1 5 2 1 2 1

I 5 3 1 1 5 5 5 1 3 3 3 3

E 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 4

H 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 5 4

F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

průměr 3,5 3,4167 1,9167 2,1667 3,5 3,5 3,6667 3,6667 3,0833 2,8333 3,167 2,75

             

             

             

efektivita C L B K A G D I E H F J 

C 1 4 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3

L 5 1 4 4 4 3 5 5 5 5 5 3

B 3 4 1 5 2 3 4 4 5 2 1 5

K 2 5 5 1 4 3 5 4 5 3 3 5

A 4 4 2 3 1 5 4 4 4 4 3 3

G 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 4 5

D 5 5 4 4 5 5 1 5 4 3 4 4

I 5 4 1 1 5 5 5 1 5 5 4 4

E 5 3 4 4 5 4 5 5 1 4 4 5

H 5 5 1 1 4 4 4 4 5 1 5 5

F 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 1 5

J 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

průměr 4,1667 4,0833 2,8333 2,9167 4,1667 4 4,4167 4,3333 4,5 3,75 3,5 4

             

             

             

profesionalita C L B K A G D I E H F J 

C 1 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 2

L 5 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

B 3 3 1 4 3 3 4 4 5 3 1 5

K 3 3 5 1 3 3 4 4 3 3 3 3

A 5 4 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1

G 5 3 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3

D 5 5 4 3 4 5 1 5 3 3 2 3

I 5 3 2 2 3 4 4 1 3 4 2 2

E 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3

H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3

F 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 1 4

J 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1

průměr 4,1667 3,4167 3,25 3,3333 3,6667 3,75 3,5833 3,8333 3,6667 3,25 2,583 2,75

 

 


