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Práce zkoumá teoretické poznatky o působení elektronické komunikace na fungování
pracovního týmu na důvěru, členskou spokojenost, sebehodnocení výkonu pomocí
empowermentu a kohezi. Pro ověření zjištěných poznatků byla zpracována explorativní
studie v přirozeném prostředí pracovních týmů, intenzivně používajících elektronickou
komunikaci. Hlavní metodou je analýza teorií o elektronické komunikaci a fungování
pracovních týmů v tomto prostředí. Pro explorativní studii byla použita metoda
pozorování, nestrukturované rozhovory a dotazník.
Po zpracování současných teoretických poznatků a vymezení hlavních teoretických
směrů se práce zaměřuje na zkoumání prostředí pracovního týmu s vyšší úrovní
virtualizace. Vedle několika teorií racionální volby v elektronické komunikaci a vlivu
technologií byl pro vysvětlení poznatků získaných v explorativní studii použit i koncept
Human relations, jehož zaměření na sociální vztahy bylo rozhodujícím vysvětlujícím
aparátem. Hlavním zjištěním byla dominance sociálních vztahů v komunikaci, která
převážila racionální teorie i technologický determinismus. Vedlejším zjištěním bylo
zjištění vlivu kontextové situace na výběr komunikačních prostředků a způsob
komunikace.
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Abstract
The work explores the theoretical knowledge of the effects of electronic communication
on the fuctioning of the working team on trust, member satisfaction, self evaluation
through empowerment and cohesion. To verify the obtained results the explorative
study in the natural environment of the working team, intensively using electronic
communications, were done. The main methodwas the analysis of theories of electronic
communication and the functioning of teams under working environment conditions.
For explorative study the method of observations was used, as well as unstructured
interviews and questionnaires.
After analysing the current theoretical knowledge and the definition of main directions
of the exploration, the work focuses on the exploration study of the team in the natural
working environment with higher levels of virtualization. In addition to several theories
of rational choice and theories of the impact of communication technology on social
relations the concept of Human Relations was used as an crucial explanatory apparatus
for findings, obtained in the exploratory study. A key finding was the dominance of
social relations in communication, which outweighed the rational theory of choice and
technological determinism. An additional finding was how the contextual situations
determines the choice of means of communication and communication channels.
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Elektronická komunikace, Empowerment, Human relations, Virtualita,
Týmy
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Úvod

Současný překotný rozvoj nových technologií, usnadňujících komunikaci
pracovních týmů a jednotlivců napříč časem i prostorem, s sebou přináší nejen
nové možnosti, ale i nové problémy.
Díky stále se vyvíjejícím prostředkům a možnostem počítačově zprostředkované
komunikace (v textu budeme používat zkratku CMC z anglického „computermediated communication“), označované někdy jako telekomunikace či
elektronická komunikace, se do popředí zkoumání dostává také otázka fungování
a řízení pracovních týmů, včetně všech výhod i nevýhod, které elektronická
komunikace přináší.
Tato rychlost byla udivující a než jsme se stačili přizpůsobit změně na jedné
straně, už tu byla změna jiná, mnohem větší a neočekávanější než změna
předchozí. Ostatně i M. Petrusek souhlasně potvrzuje Horynovu myšlenku1, že
rychlost sociální změny je dnes tak rychlá, že udělat „statický obrázek“,
„momentku“ společnosti v jejím celku, není možné. Distancuje se však od
náznaku, že bychom měli preferovat stabilitu, tradici a setrvačnost, jak tvrdí
Horyna“2: „Přednost by neměli mít lidé, kteří chtějí svět měnit, ale lidé, kteří ho
chtějí uchránit před změnami“. Přístupy, jak se vyrovnat se změněnou situací,
mohou být dozajista různé. Co však je jednoznačné, je bezesporu to, že právě
probíhající masivní a fundamentální změny se dotýkají každého z nás.
Elektronická komunikace a její stále intenzivnější používání usnadňuje také vznik
virtuálních týmů a umožňuje jejich fungování.
Pryč je už doba, kdy se po řadu desetiletí používal dálnopis či telefon a kdy byl
dopis poslaný poštou a řádně dokladovaný doručenkou jediným smysluplným a

•
•

1

Horyna, B., Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno:
Masarykova univerzita, 2001
2

Horyna, B., Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno:
Masarykova univerzita, 2001, p. 12

•
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nejrychlejším prostředkem dorozumívání mezi pracovními týmy. Během krátké
doby nás postupně zasáhl fax, diskety, mobilní telefon a brzy poté první emaily,
nové typy datových nosičů CD, DVD, Blue-Ray atd. Doba se rychle měnila a
počítačové a komunikační technologie ještě rychleji.
Elektronická komunikace, o které chci v této práci pojednat, se týká pracovních
týmů a organizací.

Prostředky elektronické komunikace jednak umožňují a

zefektivňují komunikaci bez nutné fyzické přítomnosti, tedy neosobní
komunikací, jednak byly impulsem pro urychlený vznik a rozvoj tzv. virtuálních
týmů či organizací.
Tato práce má prozkoumat působení elektronické komunikace na změnu týmové
spolupráce v prostředí současných pracovních týmů a pomocí explorativní studie
v reálném prostředí ověřit některé teoretické poznatky o působení elektronické
komunikace na fungování pracovního týmu. Elektronická komunikace v této práci
zahrnuje nejen email, ale i instantní messaging (Skype nebo třeba ICQ), Web
nebo mobil.
Explorativní studie byla zpracována v přirozeném prostředí pracovních týmů,
zarámovaném prostředím dané organizace. Referenčním rámcem je pracovní
tým, používající prostředky elektronické komunikace, kde by se jejich vliv
manifestoval v nejvyšší míře.
Konkrétními cíli práce bylo prostudovat současné teoretické a empirické
poznatky o používání elektronické komunikace v prostředí pracovních týmů,
popsat souvislosti určující způsoby a možnosti jejího používání a prozkoumat vliv
elektronické komunikace na charakteristiky týmu a jeho členů, které jsou
uznávanými předpoklady efektivního týmového výkonu. Mezi všeobecně
uznávané předpoklady týmového výkonu patří vedle týmové koheze také členská
spokojenost,

důvěra

a

týmový

empowerment,

spočívající

zejména

v

sebehodnocení výkonnosti. Tyto předpoklady jsou i z hlediska mé vlastní
dlouholeté

pracovní

manažerské

zkušenosti

významným

předpokladem

efektivního fungování pracovních týmů.
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Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol.
Obsahem první kapitoly je stručné pojednání o vývoji komunikačních modelů,
které předznamenaly vývoj teorií o elektronické komunikaci, zejména zmíním
Laswellův, Shannonův a Jakobsonův model. Při vysvětlování vlivů elektronické
komunikace na komunikaci v prostředí pracovních týmů se nejčastěji hovoří o
silném vlivu technologického determinismu a principů racionální volby. Ze
skupiny nejvlivnějších současných teorií pro výzkum elektronické komunikace
jsou tyto přístupy zastoupeny takřka výhradně. Mezi modely, ze kterých budu
vycházet při zpracování explorativní studie, zařazuji zejména Task closure theory,
(neboli Teorii výběru nejefektivnějšího média pro splnění úkolu), dále Media
richness theory, (Teorie o bohatosti médií), a Media naturalness theory, (teorie o
přirozenosti médií). Tyto modely předpokládají racionální výběr komunikačního
prostředku podle určitých kritérií – jak vybraný komunikační prostředek přispěje
k splnění úkolu, jak daný prostředek splňuje naše požadavky na bohatost
přenosu apod.
Teoretické předpoklady, založené na zkoumání literatury, se jejím postupným
kritickým zkoumáním pozvolna měnily a dotvářely tak obraz, který se od původně
předpokládaných závěrů nakonec lišil. Řada vlivných teorií, týkajících se používání
prostředků elektronické komunikace v organizacích, se pohybovala v oblasti
racionálního rozhodování, jak jsem již uvedl, a často opomíjela lidskou stránku
komunikace i vliv kontextové situace. Při zpracování případové studie jsem se
totiž začal postupně setkávat s neočekávanými jevy, které mne přesvědčovaly, že
teorie racionální volby, ať již byly představovány z nejrůznějších perspektiv,
nepostačují k vysvětlení některých poznatků. Proč spolu jedna část týmu
komunikuje takřka výhradně elektronicky, když spolu sdílí místnost. Proč naopak
jiná část týmu, která se vidí jedenkrát za měsíc a může být považována víceméně
za virtuální tým, se na vzájemné setkávání těší a projevuje o sebe navzájem živý
zájem, apod. Podobných otázek se v případové studii vynořilo více, a proto bylo
nutno zapojit do vysvětlení dosud nedostatečně podchycený a v racionálních
teoriích pochopitelně opomíjený sociální faktor. Proto jsem se navrátil ke
kořenům behaviorismu a byla to právě teorie Human relations a její sociální
7

element, jehož zřetelný vliv se během zpracování explorativní studie natolik
projevoval, že se stal vysvětlující proměnnou. I o této teorii Eltona Maya se
dočteme v první kapitole, kam jsem ji vedle již uvedených modelů zařadil.
Kontextová situace byla dalším významným faktorem, její charakter je však
natolik veskrze dynamický a proměnný, tudíž obtížně zachytitelný, že se nakonec
koncept Human relations ve spojení s racionálními teoriemi projevil jako
nejvýznamnější.
Druhá kapitola se zabývá samotnou elektronickou komunikací. Přehlednou
formou zde představuji technické prostředky, které pracovní týmy využívají nebo
mohou využívat pro komunikaci a na konkrétních poznatcích popisuji jejich
současný stav a možnosti nejbližšího vývoje. Sama otázka elektronické
komunikace je také nevyhnutelně spojena s technologiemi a dotýká se často
technologického determinismu. V této souvislosti jsem shrnul a naznačil
možnosti

současných

technologických

prostředků,

které

elektronickou

komunikaci umožňují, a pojednal o jejich vlivu na pracovní týmy. Současným
nejvyšším výdobytkem elektronické komunikace mezi týmy je bezesporu
počítačový virtuální prostor, který týmům i jednotlivcům umožňuje vzájemné
setkávání se v neexistujícím prostředí. Také tyto poznatky jsem v teoretické části
shrnul a popsal, neboť jsou nepřehlédnutelným projevem elektronické
komunikace.
Tato kapitola zároveň stanovuje směry zkoumání působení elektronické
komunikace na efektivitu pracovního týmu. Nastolím pojmy jako virtualita a
virtuální tým a vysvětlím rozdíl mezi komunikací pomocí prostředků elektronické
komunikace a komunikací tváří v tvář (dále budeme používat zkratku FtF– z
anglického face to face, tváří v tvář). V této kapitole také prozkoumám dosavadní
možnosti zkoumání vlivu elektronické komunikace na důvěru a na členskou
spokojenost. Představím konceptu týmového empowermentu, který využiji k
zjišťování sebehodnocení výkonu. Proto zde vysvětlím dosavadní způsoby
zjišťování důvěry, spokojenosti a sebehodnocení výkonu při zkoumání pracovních
týmů.
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Třetí kapitola je věnována explorativní případové studii na reálném pracovní
skupině čítajícím 22 členů. Jak jsem již zmínil, původní příběh popisovaný touto
prací se během zkoumání pracovního týmu postupně měnil. Ukázalo se, že
zkoumaná pracovní skupina se při podrobnějším zkoumání polarizuje do dvou
dosti odlišných skupin. Aplikace souvislostí z teorie Human relations vysvětlily
příčiny této polarizace a utváření vnitřního řádu skupiny, které evidentně
překryly původně studované vlivy působení elektronické komunikace na
fungování týmu.
Zmínil jsem již, že explorativní případová studie je sonda do prostředí reálného
pracovního týmu, která je zaměřena na působení vlivu elektronické komunikace
na fungování týmu. Otázka efektivního fungování pracovních týmů se zkoumá již
od počátků sociologických i manažerských teorií. Protože elektronická
komunikace má umožnit zvyšování pracovního výkonu a usnadňovat týmovou
komunikaci, ve všech zkoumáních současných pracovních týmů se jako červená
nit vine vliv elektronické komunikace na fungování pracovních týmů především
skrze dosahování a zvyšování výkonu. Také proto je zacílení studie prvořadě
orientováno na souvislosti elektronické komunikace a výkonu. Za předpoklady
zvyšování výkonu a efektivního fungování týmů v souladu s dosavadní literaturou
a v souladu s mými osobními zkušenostmi považuji pro účely této studie důvěru,
spokojenost, kohezi a sebehodnocení výkonu pracovních týmů. Ke zjišťování
reflexivního sebehodnocení výkonu, jsem použil konceptu empowermentu
(týmového zplnomocnění) Pro dokreslení vlivu situace jsem pozornost zaměřil
také na vliv kontextové situace na volbu komunikačních prostředků a na četnost
komunikace. Jako podpůrný zdroj informací posloužil také průzkum mezi
studenty VŠE.
Tato práce tedy nakonec z původní pozice autora, jako zastánce pozitivních
dopadů elektronické komunikace na fungování týmů a nadšeného zastánce vlivu
nových technologií na fungování pracovních týmů, přispívá spíše k relativizaci
tohoto dřívějšího nadšení. Nejsem rozhodně příznivcem tzv. hard determinismu3,
3

Hard deterministé jsou opravdu nekompromisním když tvrdí, že technologie se vyvíjejí
nezávisle na sociálních vztazích. Technologie podle nich dokonce vytváří takové vlivné síly,
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který zanedbává sociologické souvislosti, mým názorům byl spíše bližší tzv. soft
determinismus4, který přiznává lidem možnost volby nezávislé na technologii a
s tvrdým determinismem sdílí optimistický příběh technologického pokroku. Bylo
mi blízké stanovisko compatibilistů, zastánců determinismu, kteří tvrdí, že vedle
svobodné vůle aktérů se uplatňuje i vliv technologií, že mohou spolu koexistovat.
Postupné zpracování této práce mne však posunulo směrem k sociálnímu
determinismu ovlivněnému paradigmatem Human relations. Uvědomil jsem si,
že svazovat projevy lidské osobnosti a mezilidskou interakci do kvadrantů a grafů
manažerských teorií a že vysvětlovat vývoj sociálních vztahů působením
technologií je prostým redukcionismem.
Závěrem bych rád uvedl, že tato práce vznikala několik let. Mnohokrát jsem její
strukturu aktualizoval, mnohokrát jsem se potýkal s neuvěřitelně rychlým
zastaráváním poznatků o elektronické komunikaci a velmi častou protichůdností
názorů. Spoustu textů jsem napsal a spoustu textů vyřadil. Bylo mimořádně
obtížné vybrat mezi záplavou textů ty nejrelevantnější a ty které přežijí alespoň
několik let. A jako vždy se ukázalo, že kvalitu textů prověří doba. I proto se na
mnoha místech odkazuji k starším kvalitním textům vedle těch nejnovějších.

které usměrňují a ovládají sociální činnost a její významy. Lidé se také prý technologii natolik
přizpůsobují , aby co možná nejlépe vyhověli jejím potřebám.
4
Soft determinismus je mnohem vstřícnější. Tvrdí, že lidé mají stále možnost technologii
odmítnout a nedbat jejího vlivu. Také tvrdí, že lidé se technologiím přizpůsobují mnohem
delší dobu, neboť nejprve musí dojít ke změně postojů společnosti k novým technologiím
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1 Elektronická komunikace v teoriích
V této kapitole se nejprve budeme věnovat raným komunikačním modelům, které se
později staly základem pro rozvíjení teorií o elektronické komunikaci.
Existuje celá řada teorií o komunikaci a nejrůznějších pohledy na ni, ať už jde o
přenosový model, rituálový, propagační či kulturální a mnohé další. V těchto teoriích se
zřetelně odrážejí zejména tři rozdílné přístupy: behaviorální, strukturální a kulturální.
Počátky skutečného modelování komunikačního procesu můžeme spatřovat v třech
zásadních komunikačních modelech, v modelu Laswellově, Shannonově a Jakobsonově.
Při sledování teorií o elektronické komunikaci se budeme zabývat komunikací na úrovni
interpersonální a skupinové, tj. bude nás zajímat především vliv, koheze, interakce a
kontrola. Na úrovni intrapersonální se dotkneme také působení elektronické
komunikace na intrapersonální stránku, tj. zejména vlivu na znalosti, názory a postoje.
Uvidíme, jak silné postavení zaujímá technologický determinismus a racionální volba
v teoriích o elektronické komunikaci. V této kapitole popíšu podrobněji zejména Task

closure theory, (neboli Teorii výběru nejefektivnějšího média pro splnění úkolu),
dále Media richness theory, (Teorie o bohatosti médií), a Media naturalness
theory, (teorie o přirozenosti médií). Tyto modely předpokládají racionální výběr
komunikačního prostředku podle určitých kritérií – jak vybraný komunikační
prostředek přispěje k splnění úkolu, jak daný prostředek splňuje naše požadavky
na bohatost přenosu apod.
Jako protipól teorií o racionální volbě a vlivu technologií se zde objeví i teorie
Human relations, která se v průběhu zpracování případové explorativní studie
začínala s rostoucí intenzitou objevovat, až její aplikace při vysvětlování působení
elektronické komunikace na fungování pracovních týmů převážila.
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1.1 Rané komunikační modely
Laswellův přenosový model
Jak jsem uvedl, dřívější komunikační modely zahrnovaly především různé přenosové
modely a jejich variace. Zahrnujeme sem v první řadě Laswellův model, který se stal
inspirací pro mnoho badatelů, teoretiků i praktiků komunikace. Cílem komunikace podle
tohoto modelu je přesvědčit příjemce, přenést mu danou zprávu. Jde v zásadě o
jednosměrnou komunikaci. Obsah sdělení způsobí u příjemců reakce a vyvolá a ovlivní
jejich chování. V tom je možno zahlédnout i jistý mediální determinismus, kde dochází k
utváření představ o světě. Chybějící a nedostatečné informace si příjemci doplní svými
představami. Média podle Lasswella ovlivňují veřejné mínění a působí jednosměrně.
Slavné je Lasswellovo shrnutí komunikace: někdo říká něco někomu nějakým kanálem
s nějakým účinkem. Neboli říká, že důležité je kdo, co, komu říká a jakou toto sdělení
vyvolá odezvu.
Co však naprosto jeho přenosový model přehlíží, je kontext. Ten se objevuje až u
Jakobsona, ale ani on ještě neopouští pojetí komunikace jako přenosu sdělení.
V kulturálním pojetí není komunikační akt jen pouhým přenosem, ale aktivním vztahem
ke sdílenému kulturnímu prostředí. Nejde o individuální od okolí izolované rozhodnutí
nebo jednání. Komunikace je soustavné a nepřetržité konstruování sdíleného prostoru
významů. Přenosový model izoluje sdělení a sleduje jeho přenos, kulturální model navíc
počítá se sdílením světa společných významů bez ohledu na to, zda komunikace probíhá
nebo proběhne. Toto sdílení probíhá v každém okamžiku.
Sociální konstrukce reality vidí kulturu jako prostor, který lidem zprostředkovává kontakt
s realitou v uspořádané a pochopitelné podobě, jako prostor, kde se utváří význam. Lidé
žijí ve světě plném významů, které vytváří kultura a mezilidská komunikace

Shannonův a Jakobsonův model
Mechanistický náhled na komunikaci pochází od C. E. Shannona a W. Weavera (1949),
kde především Shannon, jako inženýr Bellových laboratoří, považoval za základní
problém v komunikaci co nejpřesnější a nejrychlejší přenos informací. Zásadní pro něho
byla minimalizace ruchů a šumů. Shannon měl k problematice komunikace a počítačů
blízko, vždyť už jako jednadvacetiletý student MIT sepsal disertaci na téma využití
Booleanovské algebry při řešení číselných a logických úloh.
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V knize Theory of Communication, která díky spoluautorství Weaverově populární
formou shrnuje Shannonovy články, se objevuje jeho komunikační model, který později
ovlivnil celou řadu jeho následovníků.
Shannonův model je model přenosu informací, který má lineární charakter. Přenosové
médium rozloží sdělení na signály, které se pomocí kanálů přenáší přijímači. Model
neřeší druh přenosového média, je jedno zda komunikujete pomocí telefonu nebo
píšete dopis. I v době, kdy Shannon svůj model navrhoval, byl rozdíl v komunikaci
pomocí telefonu, dopisu, dálnopisu nebo osobním setkáním. To v jeho modelu však není
obsaženo. Jde tedy víceméně o instrumentální model, který komunikaci považuje za
prostředek k dosažení cíle a jde mu o efektivitu přenosu informace bez co nejnižšího
šumu.
Na Shannona navazuje Jakobson, který již předpokládá, že komunikace naplňuje různé
funkce a především že se odehrává za určité konstelace – kontextu. Ten popsal svůj
model v práci Linguistics and Poetics: Closing Statement (1960) a od Shannonova
modelu se liší právě zmíněným kontextem, který přidal do schématu komunikace.
Komunikace se děje na úrovni vysílač-sdělení-příjemce. Ostatní složky umožňují či
usnadňují proces komunikace (kanál, kód a zejména kontext), jsou-li přítomné. Chybí-li,
je komunikace ztížena nebo dokonce znemožněna. Reálný kontext má vždy nějaký
obsah, nelze jej zřejmě laboratorně nasimulovat, protože ho nemůžeme zbavit
náhodných událostí. Vybíral (2000) rozlišuje kontext vnitřní a vnější, kde vnitřní kontext
je přestavován vlastními, uvnitř jedince uloženými daty, která ovlivňují jeho komunikaci.
Tento jedinec v komunikaci zapojuje své emoce, asociace, zkušenosti a zážitky, vztah ke
komunikačnímu protějšku apod., což všechno ovlivňuje průběh komunikačního aktu.
Vnější kontext naproti tomu nabývá kulturních, společenských, systémových a
technických rozměrů. Přitom uplatňujeme v průběhu komunikace tzv. kulturní filtr, který
je dán našimi kulturními vzorci. Vybíral uvádí, že vlivem kultury vnímáme vstupy a sami
naopak produkujeme výstupy, které zase ovlivňují druhé. Vybíral zde hovoří dokonce o
jisté podobě národní mentality. Bělohradský kontext vidí jako sdílené fiktivní pojmy,
kterých se musíme umět dovolávat, aby naše výpovědi byly považovány za legitimní.
Vlivnou inspirací pro Jakobsona byl také známý Organon, tedy Bühlerův komunikační
model, který ovlivnil rovněž pozdější model Schulze von Thun. Schulz von Thun tvrdí, že
každá zpráva má čtyři sdělení (věcná, sebeodhalující, vztahová a oslovující/žádající). Tím
se naznačuje vícevrstevný charakter lidské komunikace. Jde v zásadě o kombinaci
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Watzlawikova postulátu5, že každá komunikace má svůj obsah a vztahovost, se třemi
stranami Bühlerova Organonu, tj. s předpokladem, že každé sdělení obsahuje informace
nejen o přenášené zprávě (matter), ale také o vysílači a příjemci.
Zmíněné čtyři vrstvy obsahují:
•

Věcnou vrstvu (matter, Sachseite), která je zpravidla vyjádřena daty a fakty

•

Vrstvu sebeodhalení (self-revealing, Selbstkundgabe), která nám říká něco o
názorech, emocích a motivech daného odesílatele

•

Vrstvu vztahovou (relationship, Beziehungsseite), která vyjadřuje poměr/vztah
mezi odesílatelem a příjemcem

•

Žádost/apel (appeal, Appelseite), který vyjadřuje přání či příkaz, kterého chce
odesílatel dosáhnout

Poměrně nedávno se do komunikace prosadil lidský faktor (White a Chapman, 1996),
jeho emoce, pocity a vzájemné interakce. V jejich pojetí však stále ještě chybí větší vliv
sociálního kontextu. Na kontext při komunikaci se tedy zaměřily až další přístupy, které
pojednávají o nonverbální komunikaci, vztahovém kontextu mezi vysílačem a přijímačem
a přihlížejí nejen k sociálnímu, ale i kulturnímu a organizačnímu kontextu.

Komunikace při řízení organizací
Teoretici organizací, psychologové, sociologové i manažeři dlouho zkoumali ústřední roli,
kterou hraje komunikace ve všech činnostech a funkcích managementu organizace
(Tushman & Nadler, 1978; O´Reilly & Pondy, 1979; Weick, 1979). Členové organizace se
dostávají do interakcí s ostatními, aby koordinovali jednotlivé činnosti, šířili informace a
přijímali rozhodnutí (Galbraith, 1973a). Komunikace je nejen zásadní součástí většiny
činností organizace, ale také zabírá největší část času manažera. Mintzberg (1973) např.
rozborem práce vrcholových manažerů dokázal, že komunikace představuje většinu
manažerových činností, zjistil, že manažeři tráví téměř 75 % svého času komunikací s

5

Watzlawik (1998) tvrdí, že naše komunikace vykazuje velkou přítomnost

interdependence, že totiž často komunikujeme tak, jak se domníváme, že druhý do nás
očekává – co je možné a vhodné sdělit, co chce druhý slyšet, jak nejlépe něco sdělit a
podobně.

14

ostatními. Komunikace usnadňuje společenské interakce, které jsou základem všech
činností organizace a rozhodování.
Elektronická komunikace představuje nejrozšířenější formu vyspělé podpory informací,
napomáhající skupinovému rozhodování a sociální komunikaci v organizacích. Zatímco je
všeobecně uznáváno, že vyspělé komunikační technologie mění velikost a formy
organizačních struktur, jakož i sociální vzorce komunikace, rozdělení moci a strukturu a
možnosti domácích i zahraničních trhů práce, dosud se diskutuje a je nejasné, proč, jak,
kde a kdy k těmto změnám dochází (Markus 1994).

1.2 Teorie o vlivu technologií na sociální prostředí
Současný výzkum v oblasti komunikace v organizacích se posunul z dřívějších
zjednodušujících mechanistických modelů směrem k širšímu zkoumání faktorů, které
komunikaci ovlivňují. Tak se začaly objevovat přístupy, které se obracely
k postmodernismu, k gender studies, politickým a filozofickým studiím a k celé řadě
různých kritických směrů. Brzy vykrystalizovala témata, která lákají pozornost
výzkumníků z mnoha odvětví a mezi která můžeme především zařadit tyto hlavní směry
zkoumání: identitu komunikujících, vzájemné vztahy komunikujících, analýzu diskursu a
organizačních příběhů, otázky vlivu a moci, konstrukci reality apod.
Mezi těmito teoriemi převážily dvě významné a zcela protichůdné přístupy:
technologické a sociální.
Technologické teorie se natolik věnují technologickým možnostem konkrétních médií,
že zcela opomíjejí specifické charakteristiky interagujících jednotlivců a předpokládají, že
konkrétní komunikační médium si pro každý konkrétní charakter úkolů nebo jejich
kombinace budou komunikující jednotlivci vybírat na základě stejných předpokladů.
Technologické teorie vycházejí z předpokladu, že komunikující jedinci jsou stejní či přímo
identičtí, proto i jejich chování bude snadné předpokládat a odhadnout. To je
samozřejmě zcela jiný výchozí bod, než ze kterého vycházejí sociálně orientované teorie,
zdůrazňující různost a bohatost přediv sociálních vztahů.
Ned Kock ve svém článku „Opice, která používala email“ (Kock, 2001) zařazuje mezi tzv.
technologické teorie elektronické komunikace Daftovu teorii o bohatosti médií (media
richness theory, 1986), která je oblíbeným cílem jeho kritiky, Zigursovu a Bucklandovu
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teorii o vhodnosti technologií pro daný typ úkolu (the task/technology fit theory, 1998) a
také Alaviho a Nunamakerovův model zisků a ztrát (1994). Jednoznačně největší
známosti z uvedených teorií však dosáhla teorie Daftova.
Sociální teorie, které se zabývají elektronickou komunikací, si všímají vlivu sociálního
prostředí a sociálně konstruovaných schémat zpracování informací při formování
chování v průběhu elektronické komunikace. Mezi takové teorie můžeme zařadit model
sociálního ovlivňování (Fulk a kol., 1990 in: Kock, 2001), teorie kritického množství
(Markus, 1990 in: Kock, 2001), teorii adaptivní strukturace (DeSanctis & Poole, 1994,
1990, In: Kock, 2001) a také model technologické metastrukturace (Orlikowski, 1995 in:
Kock, 2001). O těchto teoriích pojednám za kapitolou o technologickém determinismu.

Technologický determinismus a komunikační technologie
Jeden z prvních významných zastánců technologického determinismu byl Innis (1950,
1951), který zastával názor, že každý konkrétní druh komunikace dává přednost
určitému konkrétnímu uspořádání společnosti. Důležitým tvrzením bylo, že každá
komunikace povede časem k nerovné distribuci poznání, neméně závažným tvrzením
bylo, že nové technologie systematicky a významně narušují dosavadní společenské
konfigurace. Podle Innise komunikační prostředky vyhovují buďto jen času, nebo
prostoru, a proto mají systémy možnost rozpínat se buď jen v čase (mají delší existenci)
nebo v prostoru (mohou expandovat). Podobně uvažuje koneckonců i McLuhan (1964)
se svým pojetím médií jako extenze lidských smyslů.
Rád bych uvedl, že jednostranný pohled technologického determinismu (dále jen TD)
představuje jen jeden z mnoha rámců pro pochopení vztahů mezi technologií a lidskou
komunikací. TD vidí technologii jako hlavního hybatele významných sociálních
transformací na úrovni institucí, sociálních interakcí a individuálního poznání. TD vychází
z několika předpokladů, z nichž ty nejpodstatnější jsou následující:
•

Redukcionismus – TD redukuje vztahy mezi technologií a kulturou na jednu
příčinu a jednu reakci

•

Monismus – TD zjednodušuje multikauzální komplexní vztahy na vliv pouhého
jediného faktoru

•

Neutralizace – TD představuje technologii jako neutrální nebo bez hodnotové, a
tudíž postrádající odpovědnost
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•

Technologický imperativ – technologický vývoj je podle TD nezastavitelný,
nevyhnutelný a nezvratný

Komunikační technologie jsou podle pojetí technologického determinismu základním
stavebním prvkem společnosti, mají schopnost a tendenci ovlivňovat společenské
změny. Např. Rogers (1986) považuje technologii za příčinu změny. Podle něho jsou 3
hlavní rysy nových technologií interaktivita, individualizace a asynchronní charakter
nových technologií.
Typické jsou pokusy determinismu vysvětlit složité společenské vztahy ba i technologie
zjednodušujícím způsobem. V podobném duchu např. J. Sterne (1999, in: Thurlow, C.,
Lengel, L., Tomic, A., (2005) tvrdí, že internet je ve skutečnosti naprosto banální
technologie, která jen spadla do nástrah kladených technofilií a technofobií. Banalita
této technologie podle něho spočívá v její provázanosti s naším každodenním životem,
jehož pevnou součástí se stala. Lidé o internetové technologii nepřemýšlí, nemají z ní
strach a denně ji s naprostou samozřejmostí používají.
Méně radikální verze technologického determinismu zvaná jako „měkký determinismus“
(soft determinism) tvrdí, že technologie je sice hlavním, ale ne jediným hybatelem
sociálních změn. Tvrdší směry pak zastávají názor, že společnost ztrácí kontrolu nad
technologií. Na jedné straně tvrdí, že technologie se vyvíjí zcela autonomně podle své
vnitřní logiky a vnitřních sil a tím vyvolává konkrétní sociální změny, a na druhé straně
věnují pozornost nezamýšleným důsledkům. Právě tyto nezamýšlené důsledky jsou
příčinou nepředvídatelných sociálních pohybů a znovu potvrzují původní deterministické
stanovisko, že technologie se vymkla naší kontrole. Jedním z nejznámějších závěrů
technologického determinismu je, že rozvoj technologie způsobil vznik informační
společnosti, ve které převažuje práce s informacemi. V takové společnosti dochází k
obrovskému toku informací. Přenášené informace jsou doprovázeny celou řadou
interaktivních obsahů, rozvíjí se postmoderní kultura, dochází k masivní integraci
činností a především se plnou měrou uplatňují všemožné globalizační tendence. To vše
vytváří podhoubí pro přežívání a někdy i pro růst teorií vycházejících z principů
technologického determinismu.
Zřejmě je do určité míry pravdou, že konkrétní technologie má sklon k jisté podobě
komunikace i k jistým obsahům a užitím médií. Oproti dřívějším názorům teoretiků
technologického determinismu v současnosti dochází ke koexistenci starých i nových
médií, která se navzájem přibližují, a je možné očekávat, že jejich vývoj povede
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k celkovému zasíťování. Technologický determinismus je rozhodně nutno považovat za
slepou cestu směrem k vysvětlení společenských pohybů a změn.
Kultura a lidské chování jsou totiž natolik komplexní, že TD není schopen adekvátním
způsobem vysvětlit bohatost vztahů mezi novými komunikačními technologiemi a
sociálními interakcemi, není schopen náležitě pojmout a objasnit sociální, ekonomické,
kulturní a různé další faktory, které si zasluhují naší pozornosti.
V jasné opozici vůči TD se nachází sociální konstruktivismus, který vyjadřuje přesvědčení,
že technologie je zcela podřízena jejímu používání v daném socio-historickém a
kulturním prostředí. Osud technologie je často jiný, než si její tvůrci představují. Jsou
technologie nebo vynálezy, které se nakonec používají zcela jinak nebo odlišně od
původního záměru. Ve vztahu k technologii nás proto zajímá, co lidé s komunikační
technologií ve skutečnosti dělají, jak ji doopravdy používají.
Technologie také rozhodně není neutrální, jak tvrdí zastánci TD, vždyť způsob, jakým
ovlivňuje způsob komunikace, vychází přímo z jejích konkrétních kladů a záporů. S jistou
technologií, např. telefonem, můžete pouze hovořit s kolegou na vzdálenost tisíců
kilometrů, ale nepředáte mu současně požadovaný text. S jinou technologií, např.
emailem, sice neslyšíte kolegův hlas, zato mu můžete naprosto přesně zaslat své
postřehy z posledního jednání. Sociální konstruktivismus je odrazem přílišného
sociálního nebo kulturního determinismu a jako takový představuje další polarizovaný,
chcete-li binární, extrémní názor.
Technologický determinismus, jak vidíme, má stále silnou pozici a jeho pevné místo
v nejrůznějších teoriích a koncepcích ostatně potvrzuje i terminologie, která se vztahuje
k současné epoše. Vždyť jen vezměme pojmy jako komunikační revoluce, digitální
společnost, informační společnost, … a mnoho dalších.
Jaký je tedy závěr z těchto řádků? Jako objektivnější pojetí vlivu a významu technologií
vidím spíše názory Klingovy (1996) nebo Hughesovy (1994), kteří tvrdí, že všichni jsme
postupně formováni technologií a zároveň tuto technologii sami formujeme. Že máme
dostatek sil a schopností se vlivu technologií vzepřít a přizpůsobovat ji obrazu svému, byť
s notnou dávkou námahy.
Jak dále s rozvojem technologií? Náš vztah k technologii zřejmě není pevně daný a
neměnný, mění se spolu s tím, jak technologie stárne. Nejprve máme na mladou, ještě
nedospělou, technologii velký bezprostřední vliv, který postupně slábne tak, jak se
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technologie vyvíjí. V pozdějším stádiu vývoje této technologie se na ní stáváme závislí a
náš vliv na ni slábne. Technologie je složitější, prorůstá do našeho života, vyžaduje naši
aktivní spoluúčast a postupně se na nás stane nezávislá. Jednoho večera přijdete do své
pracovny a váš počítač sám od sebe chroustá, poblikává a povrkává, jak se do něho
instaluje kdovíjaká aktualizace, aniž by se vás předtím zeptal. Sám si spustí antivirus, sám
si zkomprimuje nabobtnalé složky, provede defragmentaci, opraví registry a ještě vám
připomene, co máte ráno udělat. Postupně se také zahlcuje daty a zbytečným smetím a
vám pak nezbývá nic jiného, než navštěvovat odborný servis, dokupovat aktualizace k
vašemu softwaru a rozličná technická vylepšení k vašemu stále rychleji zastarávajícímu
hardwaru, aby vůbec fungoval…. Není to snad dostatečně hrůzná představa naší
kapitulace před technikou?

1.3 Elektronická komunikace v sociálních teoriích
Původně se zdálo, že elektronická komunikace bude oproštěna od podnětů sociálního
kontextu a bude spíše nasměrovaná na úkoly než na vztahy, bude spíše neformální než
sociálně regulovaná. (viz na příklad Kiesler, 1986, Sproull a Kiesler, 1986). Novější studie
však ukazují, že komunikaci orientované na vztahy se může v prostředí elektronických
médií také velmi dobře dařit. (Walther, 1992, 1995).
Jednotlivci používají velmi rozdílné rétorické styly komunikace, které se mohou
promítnout do elektronických médií. Některé styly na příklad odrážejí značný zájem o
důvěrnost, zatímco jiné si drží odstup. Podobné individuální rozdíly mohou ukázat, kdo
je v elektronické diskusi dominantní a tyto rozdíly mohou být silnější než účinky médií.
Skupiny mohou vyvinout své vlastní stylistické komunikační vzory (Jarvenpaa, Rao a
Huber, 1988, Finholt a Sproull, 1990) a vlastní dynamiku interakce (Ellis, Rein a
Jarvenpaa, 1990, Poole, Holmes a DeSanctis, 1990). Výsledkem je celá řada variant
způsobů použití elektronických komunikačních médií, ať již individuálně nebo ve
skupinách (Mantei, 1989, DeSanctis, Poole, Dickson a Jackson, 1993, Zack a McKinney,
1995). Mnohé studie, včetně prací Weisbanda et al. (1995) a Wilkinse (1991), ukazují, že
strany promítají osobní styl, předchozí zkušenosti a sociální normy interpersonální
interakce do elektronických konverzací.
Do této skupiny teorií se můžeme zahrnout celou řádku teorií od racionální volby, přes
omezenou racionalitu, strukturalitu, bohatost médií atd. až po zmiňované Human
relations. Tyto teorie jsou velmi rozmanité a vycházejí z rozdílných předpokladů. Proto
jsem je seřadil podle tematické blízkosti.
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Nejprve blíže prozkoumáme teorie založené na racionální volbě.

Prvky racionálního rozhodování v komunikačních teoriích
Následující teorie, Teorie sociální přítomnosti („Social Presence Theory“), Teorie
bohatosti média/informace („Media nebo Information Richness Theory, dále jen MRT“),
Teorie přenosu signálů o sociálním kontextu (Social Context Cues Theory) a Task
closure theory (Teorie o vhodném médiu pro splnění úkolu) předpokládají, že
komunikátor racionálně (ve smyslu teorie racionální volby) upřednostňuje to
komunikační médium, které mu v dané situaci zajistí nejefektivnější způsob sdělení nebo
nejefektivnější dosažení daného cíle. Je například možné, že komunikátor, který chce
sdělit závažná fakta a očekává obtížné jednání, zvolí kontakt tváří v tvář. Je možné, že
v případě jednoduchých situací zvolí email nebo sms.
Media richness theory (Teorie o bohatosti média nebo informace)a snižování
neurčitosti
Teorie o bohatosti média nebo informace (Daft & Lengel; 1984, 1986), Media Richness
Theory (dále jen MRT) definuje bohatost média či informace jako míru, v jaké míře je
dané konkrétní médium či schopno přenést konkrétní informaci. Teorie o bohatosti
médií či informací je tedy rámec, který lze použít pro popis komunikačního média na
základě jeho schopnosti reprodukovat přenesenou informaci. Efektivita komunikace
závislá na bohatosti média či přenášené informace z pozice komunikanta. Úkolem
přenášených informací je snižování nejistoty a chyb v přenosu informací a koordinace
vnitropodnikových činností.
Výzkum založený na informačním modelu organizací (Galbraith, 1977; Tushman &
Nadler, 1978) uvádí, že komunikace v organizacích je ovlivněna dvěma faktory.
Tradičním konceptem neurčitosti (Daft & Lengel, 1984; Daft & Lengel, 1986) a
konceptem nejistoty (Leavitt, 1951; Galbraith, 1973b, 1977). Autoři tvrdí, že s rostoucím
počtem informací zároveň roste MRT je založeno na informačním modelu organizací.
Zajímá se o zjištění nejvhodnějšího komunikačního média pro snížení neurčitosti a řešení
nejistoty.
Nejistota je definována jako nedostatek informací nebo jako „rozdíl mezi množstvím
informace potřebné ke splnění úkolu a množstvím informace, které má organizace
skutečně k dispozici“ (Galbraith, 1973b). Ke snížení nejistoty potřebují komunikační
média překlenout rozdíl mezi množstvím informace, které je k dispozici a množstvím,
které je potřebné ke splnění úkolu. Čím větší je množství použité informace, tím menší je
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nejistota (Daft & Lengel, 1986). Potřeba snížení nejistoty tedy vede k potřebě získávat
informace. Komunikační média vhodná pro snížení nejistoty jsou taková, která usnadňují
výměnu velkého množství přesných, objektivních nebo číselných údajů (Daft & Lengel,
1986).
Neurčitost se vztahuje k nejednoznačnosti (Daft et al., 1987) a k většímu počtu
protichůdných interpretací (Daft & Macintosh, 1981). V neurčitých situacích nejsou
nejen známy odpovědi, ale mnohdy ani otázky (March & Olsen, 1976). Neurčitost se
často vyskytuje tam, kde se názory jednotlivců liší a k porozumění je zapotřebí
vyjednávat (Daft et al., 1987). Komunikační média vhodná k redukci neurčitosti musí
podporovat schopnost objasňovat či vysvětlovat, ne pouze zajistit velké množství údajů.
Bohaté informace seřadíme na škále podle klesající úrovně bohatosti následovně:
diskuse tváří v tvář, telefonní hovory, psaná adresná komunikace a psaná neadresná
komunikace (Lengel & Daft, 1984).

Obrázek 1 Média dle bohatosti podle Dafta (1984)

Bohatost médií si můžeme představit jako funkci čtyř faktorů: schopnost zpětné vazby,
podněty, personalizace a rozmanitost jazyků. Čím větší je schopnost média poskytnout
včasnou zpětnou vazbu, tím bohatším médiem je. Ústní média mohou předávat podněty
jako třeba tón a modulace hlasu, což jim poskytuje vyšší bohatost, než mají psaná média
(vliv modulace hlasu, důrazu, intenzity, emocí atd. na posluchače). Bohatství informace
se rovněž odráží ve schopnosti daného média zvládnout jemné odlišnosti obsažené v
mluveném projevu a předat osobní pocity či emoce (Huber & Daft, 1987).
Bohatá ústní média snižují nejednoznačnost tím, že umožňují jedincům zpracovávat
subjektivní sdělení, vytvářet sdílené významy a řešit nejednoznačnost pramenící z
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vícerých, protichůdných interpretací dané situace (Daft & Lengel, 1984, 1986; Daft et al.,
1987). Ústní média jsou preferována pro komunikační situace, které se vyznačují
vysokou neurčitostí, psaná média jsou zase preferována v komunikačních situacích s
nízkou neurčitostí (Daft et al., 1987).
Například Meyrowitz (1985) považuje za hlavní přínos elektronických médií spojení
různých lidí z různých míst, který navíc považuje za významnější než přenos obsahů
zpráv. Elektronická média podle Myerowitze zplošťují hierarchie, zvyšují počet identit
jednotlivců, odstraňují hranice mezi fyzickou a sociální přítomností a také kombinují
různá stádia socializace.
Bohatá média, jako jsou interakce tváří v tvář a telefonní hovory, umožňují vyjednávání,
objasňování, vysvětlování a výměnu subjektivních pohledů. Média, jejichž bohatost je
nízká, nejsou vhodná pro řešení neurčitých problémů, jako jsou např. psaná média, ale
zato jsou vhodnější pro zpracování velkých objemů standardních, přesných, objektivních
a kvantitativních údajů.
Původní podoba MRT naráží v současné době, tím jak se stále objevují nová média, na
řadu překážek. Konstrukt bohatosti médií se skládá ze čtyř prvků odvozených z analýz
tradičních médií: 1) schopnosti okamžité zpětné vazby; 2) schopnosti předávat více typů
podnětů; 3) rozmanitosti jazyka; 4) osobní pozornosti. Nová média kombinují tyto
atributy neočekávanými způsoby. Například email, který je spojen s textem, je sice
asynchronní, ale rychlý. Má tedy nízkou jazykovou rozmanitost a podněty v porovnání s
komunikací tváří v tvář, ale může zároveň poskytnout okamžitou zpětnou vazbu.
MRT ve své původní podobě předpokládá, že všechny čtyři prvky mají v konstruktu
bohatosti stejnou důležitost. Lidé také mohou v komunikaci hodnotit jiné faktory než
bohatost samu o sobě, a to díky jejich schopnostem snižovat neurčitost v komunikaci.
Prvním příkladem je textualita emailu. Email nemusí být bohatý, ale fakt, že je založen na
textu, může zvýšit důvěru lidí v to, že zpráva byla přenesena a interpretována přesně.
Navíc umožňuje archivování mnoha dokumentů, má schopnosti vyhledávání a znovu
zpřístupnění, ne zcela běžně možné či jednoduché při užívání emailu, což z emailu činí
médium nadřazené při komplexních organizačních komunikačních úkolech.
Telefon, který MRT hodnotila jako relativně bohatý, vypadá ve srovnání s funkčností
emailu poměrně chudě. Negroponte (1995: str. 158) například argumentuje, že u
asynchronních médií, zejména u hlasových zpráv, „je výhoda méně v hlasu a více ve
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zpracování informací off-line a v časovém posunu“. I přes vychvalovanou schopnost
telefonu předávat takové vlastnosti jako soucit, odpuštění nebo upřímnost, „se textové
údaje snadněji zpracovávají, filtrují a předávají než údaje hlasové“ (Negroponte, 1995:
str. 152).
Existují také rozdílné přístupy lidí ke komunikaci. Někdo rád komunikuje, jiný se
komunikaci spíše vyhýbá. Někomu je sympatičtější email, jiný zase raději telefonuje. Jsou
také rozdíly v roli, kterou komunikátor zastává. Záleží rovněž na celé řadě dalších faktorů
osobních, úkolových, společenských nebo organizačních (např. sociální tlaky, velikost
instalované báze uživatelů, preference stylu komunikace atd.). S těmito možnostmi se v
teorii MRT nepočítá.
Markus v své práci z roku 1994 zpochybnil Daftovu teorii informační bohatosti, když
tvrdil, že vlivy sociálního prostředí ovlivňují náš postoj k elektronické komunikaci odlišně,
než předpokládá Daftova teorie. Konkrétně uvádí příklad manažerů, kteří například svým
striktním požadavkem na okamžitou odpověď natolik urychlili či obohatili emailovou
komunikaci, že ji posunuli směrem k bohatším, téměř synchronizovaným médiím.
O několik let dříve, v roce 1991, Markus předložil důkaz o tom, že e-mailová komunikace
je, dokonce podle vlastních kritérií MRT, bohatá, nikoli chudá. Lee (1994) rovněž
předložil důkaz o tom, že manažerská komunikace za použití e-mailu stále byla schopná
uchovat si bohatství navzdory faktu, že e-mail má všechny charakteristicky chudého
média, které podle IRT vedou k chudé komunikaci.
Social presence theory (Teorie o sociální přítomnosti)
Říká-li teorie o bohatosti médií, že médium má úspěšné plnění úkolů naplňovat naše
požadavky na informační úroveň, pak této teorii velmi příbuzná teorie o sociální
přítomnosti předpokládá, že komunikátoři jsou schopni odhadnout požadovanou úroveň
přítomnosti druhých při plnění úkolů a přizpůsobují tomu výběr vhodného
komunikačního média. Nejvyšší úroveň sociální přítomnosti nastává při styku tváří v tvář,
podobně tento způsob komunikace umožňuje nejbohatší přenos informací. Pokud úkol
vyžaduje vysokou sociální přítomnost neboli účast při jeho naplňování, pak je
nejvhodnější komunikační médium FtF komunikace. Nízká úroveň sociální přítomnosti je
typická pro komunikaci písemnou formou.
Teorie sociální přítomnosti (Short, Williams & Christie, 1976) definuje sociální prezenci
jako míru, do jaké je médium schopno vyjádřit skutečnou fyzickou přítomnost
23

komunikanta. Sociální vliv média je podle této situace odvislý od stupně sociální
přítomnosti, kterou zprostředkovává. Sociální přítomnost je proto výrazem jak sdělování
slov, tak sdělování množství neverbálních signálů, jako je např. fyzická vzdálenost,
tělesné postoje, mimika, apod. Na základě této teorie se různé typy médií liší podle
schopnosti přenášet tyto informace, tj. informace o výrazu tváře, směru pohledu,
postoji, intonaci, oděvu atd. (Short a kol. 1976, str. 65). Komunikace elektronické
komunikace je podle této teorie považována za emočně ochuzenou kvůli chybějícím
neverbálním signálům.
Okamžitá nutnost reakce je dalším determinantem pro výběr vhodného média. Pokud
naše činnost vyžaduje okamžitou reakci druhých, je nanejvýš pravděpodobné, že
použijeme synchronní typ komunikace. Za jinak stejných okolností je naléhavost splnění
úkolů důvodem pro výběr synchronních médií, jako je telefon, osobní kontakt, nebo
třeba v nouzi pomůže i rychlý kurýr.
Zmiňme ještě další méně významné teorie. Například dříve někteří autoři (Allen 1970,
Culhan 1984 in Straub, Karahanna, 1998) jako důvod pro výběr média zmiňovali jeho
dostupnost, což je však v dnešní době přesycené technologickými výdobytky již
neaktuální. Markusova teorie o kritické mase (míněno kritický počet) (Markus, 1987)
říká, že médium nemůžeme úspěšně použít, pokud nemáme minimální počet partnerů
v komunikaci. Výběr média také záleží na dřívějším úspěchu či neúspěchu použití média.
Pokud se nám médium neosvědčilo, nebo pokud není náš partner k zastižení, použijeme
médium jiné. Např. místo neúspěšných telefonátů buď pošleme email, nebo zvolíme
osobní kontakt FtF.
Teorie přenosu signálů o sociálním kontextu (Social context cue theory)
Největší množství sociálních signálů a verbálních i neverbálních informací, umožňujících
přenášení emocí při komunikaci, obsahuje samozřejmě komunikace FtF. Elektronická
komunikace má oproti komunikaci FtF těchto sociálních signálů a informací méně,
přestože nejbohatší formy elektronické komunikace, jako třeba Skype nebo virtuální
prostory (viz kapitola o sociálních sítích), umožňují slyšet i vidět svého partnera v
komunikaci. Elektronická komunikace byla původně vyvinuta především pro komunikaci
úkolovou, bez citového obsahu, přestože je dnes velmi bohatá na neverbální podněty a
citový obsah.
V jedné z prvních studií o lingvistických a textuálních vzorcích elektronické komunikace
(Yates& Orlikowski, 1992) byly identifikovány charakteristiky typické pro mluvený i
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písemný diskurs v prostředí asynchronní elektronické komunikace. Průzkum byl
prováděn po dobu 27 měsíců na jedné pracovní skupině a prokázal, že emailová
komunikace vykazovala rysy, typické pro psanou i mluvenou komunikaci tj. oslovení,
datum, podpis, ale také zároveň používání citoslovcí nebo třeba zvukomalebných slov.
Emailová komunikace vykazovala jednak známky interaktivního a spontánního
mluveného projevu, jednak typické vlastnosti písemného projevu. Sdělení často
evokovala konverzační neformálnost, rytmus a dokonce i vokalizaci. Např. v záhlaví
jednoho emailu byl na celém řádku zvukový přepis zvonění budíku k upoutání pozornosti
příjemců sdělení: BONGBONGBONGBONG.

Pečlivá kompozice a formálnost textu,

odstavce, záhlaví, předmět atd. zase navozovaly dojem psaného projevu.
Zároveň byly identifikovány jiné zvláštnosti, které se v psaném či mluveném projevu
neobjevují. Typickou takovou zvláštností je např. používání grafických symbolů, známých
jako smajlíky či emotikony, k vyjádření nálady nebo povzbuzení, označení vtipu či ke
zlehčení jinak vážného sdělení. Byly rovněž identifikovány specifické projevy humoru, ať
už ve formě typografických hříček (text psaný pozadu, zdůrazněná písmena, mnoho
vykřičníků či otazníků, atd.) Často se také používalo různých vlastních zkratek, citoslovců.
V emailové komunikaci byly tedy pozorovány prvky psaného i mluveného projevu, které
se projeví zejména v asynchronní komunikaci umožňující časové zpoždění odpovědi.
Svoji odpověď si tak příjemce může lépe rozmyslet, zkomponovat či doladit k žádané
podobě, což ve svém důsledku implikuje více podobu psaného projevu.
Teorie přenosu signálů o sociálním kontextu vychází především z prací těchto autorů:
Kiesler a kol. (1984) a Dubrovsky, Kiesler & Sethn (1991). Tato teorie hovoří o tom, do
jaké míry komunikanti médium vnímají jako médium, které dokáže předávat signály o
sociálním kontextu. Kiesler a kol. (1984) varovali, že „komunikace elektronické
komunikace má nedostatek informací o sociálním kontextu, a že platí pro ni jen málo
obecně sdílených norem, kterými by se řídilo její používání“ (str. 1126). Dubrovsky a kol.
(1991) navíc tvrdí, že hierarchie postavení při komunikační výměně může usměrňovat
chování skupiny, pouze pokud členové skupiny vnímají sociální uspořádání. Sociální
uspořádání vnímají lidé jak prostřednictvím statických, tak dynamických signálů o
sociálním kontextu. Statické signály vycházejí ze vzhledu (vzezření) lidí. Dynamické
signály vycházejí z jejich chování – např. zamračený pohled při nespokojenosti,
přikývnutí na znamení souhlasu. Na základě této teorie má elektronická komunikace
nejméně signálů o sociálním kontextu, zatímco prostředí pro komunikaci FtF jich má v
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komunikaci nejvíce. Z tohoto pohledu neverbální signály nejen usměrňují sociální
interakce, ale také jsou zdrojem cenných informací o komunikantech. Tento typ
informací je velice užitečný při vytváření dojmů, hodnocení způsobu, jakým účastníci
rozumějí sdělením a odpovídají na ně, a pomáhá nám zjistit, zda účastníci komunikace
hovoří pravdu.
Uvedené teorie jsou si do jisté míry podobné a někdy se tato skupina teorií označuje
jako teorie tzv. „odfiltrovaných signálů“ anglicky „filtered cues“ (Culhan a Markus, 1987).
Odfiltrované signály tedy negativně ovlivňují účastníky komunikace ve třech směrech –
neusměrňují sociální interakce, omezují vnímání a omezují vytváření dojmů o našem
protějšku, omezují také uvědomování si sociálního kontextu komunikace. Obrovský
pokrok v technologiích však umožnil předávání i dříve odfiltrovaných či skrytých
neverbálních signálů, takže se elektronická komunikace stává téměř srovnatelnou s
komunikací FtF.
Projevy elektronické komunikace, jako jsou konverzace a dokumenty uložené ve
vědomostních archivech, mohou zajistit stabilitu jinak nepevných vztahů. Je možné, že
komunikační historie z jednoho prostředí může být přenesena do komunikační
budoucnosti jiného prostředí na příklad pomocí databází.
Task closure theory (Teorie o splnění úkolu)
Task Closure Theory (Straub, Karahanna, 1998), česky nejpřesněji Teorie o splnění úkolu
či Teorie o účinnosti média) vychází z předpokladu, že při výběru vhodného média se lidé
rozhodují podle toho, zda jim vybrané médium umožní splnit úkol. Autoři teorie, Detmar
Straub a Elena Karahanna, tak k sociální přítomnosti, bohatosti médií, kompatibilitě
média a úkolu a mnoha dalších přidávají ještě další faktor – výběr média na základě
vhodnosti pro splnění daného úkolu. Základním principem ve výběru média přitom je
dosažitelnost příjemce, podobně jako ve velmi podobné teorii sociální přítomnosti. Lidé
v organizacích jsou při komunikaci vedeni snahou splnit svůj úkol, chtějí předat své
sdělení. Pokud se jim to nedaří, jsou stresováni, úroveň jejich frustrace stoupá. Podle
této teorie si lidé vybírají taková média, která jim umožní úkol splnit. Je-li takovým
médiem FtF kontakt, neváhají a komunikují tváří v tvář. Lidé však upřednostňují co
nejsnazší způsoby plnění úkolů. Pouhým odklepnutím tlačítka Enter odešlou své sdělení
a jsou spokojeni. Zpráva došla, žádné diskuze nebylo zapotřebí. V osobním styku musíte
vysvětlovat, obhajovat své tvrzení. Musíte se s Vaším protějškem sejít, vyvinout nejen
duševní aktivitu, ale vložit do setkání i určité náklady. To zabírá čas i energii a zvyšuje
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transakční náklady komunikace. Odeslání mailu má tu obrovskou výhodu, že v lidech
vzbudí pocit, že úkol dnes splnili - zpráva byla odeslána. Náklady jsou malé, energie a čas
jsou také ušetřeny, nehledě na snadný, nefrustrující způsob komunikace.
Oproti teorii sociální přítomnosti a teorii o bohatosti médií zaujímá např. FtF kontakt
v teorii o splnění úkolu odlišné místo. Je-li v teorii o bohatosti médií FtF kontakt na
prvním místě jako médium, které přenáší maximum informací, pak v teorii o splnění
úkolu je na prvním místě email či jiné asynchronní médium. Telefonický rozhovor nebo
osobní setkání závisí na dostupnosti našeho partnera v komunikaci, je tedy mimo oblast
naší kontroly. Email, fax nebo dopis již přítomnost druhého nevyžadují a my jsme
schopni tento komunikační úkol splnit i bez jejich účasti. Elektronická média jsou tudíž
upřednostňována v situacích, kdy jde o plnění úkolů právě proto, že situaci sami
kontrolujeme. Autoři této teorie předpokládají, že elektronická média snižují úroveň
stresu v práci, odstraňují fragmentaci práce a podporují její celistvost.
Domnívám se, že principy a předpoklady této teorie se velmi dobře hodí k aplikaci na
komunikaci pracovních týmů, neboť zde jde především o plnění úkolů a o volbu
vhodného nástroje k co nejefektivnějšímu splnění cíle. Také tuto teorii ověřím na sondě
do pracovního týmu – na explorativní případové studii.

Další sociální teorie o elektronické komunikaci
V této části se seznámíme především s teorií o přirozenosti médií (Media naturalness
theory) a s několika méně významnými teoriemi, vycházejícími ze strukturace. Tyto
teorie nejsou primárně vysvětlovány racionalitou v rozhodování, ale zaměřují se spíše na
sociální a psychologické prvky komunikace.
Media naturalness theory jako protipól Media richness theory
Proti Daftově teorii o bohatosti médií se kriticky vymezil Ned Kock se svojí teorií o
přirozenosti médií (Media naturalness theory). Kockova teorie vychází z darwinovského
pojetí přístupu k různým typům médií a objevuje se někdy také pod názvem
psychobiologický komunikační model či kompenzačně adaptační teorie. Základy teorie
o přirozenosti médií vycházejí z evoluční teorie a představují názor, že lidstvo na úsvitu
svého vývoje komunikovalo tváří v tvář a vývoj, který lidský mozek mezitím prodělal,
předurčil podobu a schopnosti člověka. Jinými slovy, komunikace tváří v tvář je lidem
nejpřirozenější, neboť doprovázela lidstvo po celou dobu jeho existence. Každý jiný
způsob komunikace pak představuje překážku v přirozené komunikaci. Elektronická
média jsou typickým představitelem takové zábrany v přirozené komunikaci.
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Přirozenost komunikačního média je dána jako míra podobnosti daného média
s komunikací tváří v tvář. Přirozená komunikace tváří v tvář je považována za nejvyšší
možnou úroveň komunikační přirozenosti. Kock v této souvislosti zmiňuje 5 základních
charakteristik komunikace tváří v tvář:
Přítomnost na jednom místě, která umožňuje vidět a slyšet druhého; synchronicita
komunikace, která umožňuje rychlou komunikační výměnu; schopnost používat výrazy
své tváře a reagovat na výraz tváře druhého; schopnost používat a reagovat na řeč těla.
Podstatou této teorie je, že jakákoliv elektronická média, nehledě na jejich schopnost
přenášet více či méně komunikačních stimulů za jednotku času než kontakt tváří v tvář,
vytváří kognitivní překážky pro přirozenou komunikaci. Teorie o přirozenosti médií klade
komunikaci tváří v tvář do středu pomyslné škály přirozenosti, kde jakékoliv odchylky
vpravo či vlevo, znamenají pokles přirozenosti.
Takováto média, která se odkloní od středu – tedy nejvyšší přirozenosti, vyžadují pro
správné pochopení komunikace zvýšení kognitivního úsilí. A nejen to. Kock opírá svoji
teorii o další dva konstrukty – úroveň jasnosti sdělení a úroveň psychologické aktivity.
Kognitivní úsilí představuje množství mentální aktivity, které používáme při komunikaci.
Toto úsilí roste s tím, jak klesá přirozenost média. Jasnost, či lépe bezchybnost, sdělení
klesá s poklesem přirozenosti média, čili čím je médium méně přirozené, tím většímu
nebezpečí dezinterpretace čelíme. A konečně úroveň psychologické aktivity je závislá na
úrovni přirozenosti médií tak, že s poklesem přirozenosti média, klesá i nutnost či
potřeba psychologického nasazení. Lidský mozek, jako biologický aparát, prožívá při
setkání s jiným člověkem celou škálu příjemných či nepříjemných pocitů a stavů. Úroveň
jeho psychologické aktivity tedy bude výrazně vyšší při kontaktu tváří v tvář než při
elektronické komunikaci.
Zvláštní místo v této teorii zaujímá sluchový vjem. Řečový imperativ, tento pojem zavádí
Kockova teorie, určuje mimořádné postavení v komunikaci.

To je konzistentní

s dřívějšími zjištěními, že komunikace bez zvuku značně zvyšuje kognitivní úsilí. Proto
stojí zvukový přenos či komunikace velmi blízko přirozené komunikaci face to face.
Kritici teorie o bohatosti médií často uvádějí, že sociální tlaky ovlivňují používání různých
druhů médií větší měrou, než samotná bohatost těchto médií. Kupříkladu Olejanki a Lee
(1997) tvrdí, že kulturní a sociální vývoj ovlivňuje volbu médií na individuální úrovni.
Podobně i Kock namítá, že teorie o bohatosti médií postrádá vědecký základ a místo
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toho navrhuje svoji teorii. Markus (1994) v podobných intencích tvrdí, že teorie
bohatosti médií není statická. Argumentuje, že bohatost není zakotvena v komunikačním
médiu, ale záleží spíše na tom, kdo komunikuje. Právě statičnost škály bohatosti médií je
předmětem kritiky. Kock ke své teorii říká, že každé médium, mimo osobní komunikaci
tváří v tvář, je vnímáno jako méně přirozené než komunikace FtF. Důvodem je, že naše
biologické dispozice jsou jednoznačně nastaveny na komunikaci tváří v tvář. Proto každá,
dokonce i ta nejbohatší, komunikace v prostředí virtuální reality bude vnímána jako
méně přirozená.
Modely inspirované strukturací
Strukturální technologický model (structural model of technology) (Orlikowski,1994)
vychází z Giddensovy strukturační teorie. Struktura je podle Giddense duálního
charakteru, jednak je médiem a jednak výslednicí jednání aktérů. Proces strukturace
sociálních vztahů probíhá v prostoru a čase právě skrze dualitu struktur. Důležité je, že
strukturní vlastnosti sociálního systému neexistují vně jednání, ale jsou pevnou součástí
sociálních procesů reprodukčních i produkčních. Tento koncept má ambici překonat
dichotomie mezi objektem a subjektem, systémem a činností, aktérem a jeho aktivitou.
Práce Orlikowské vycházejí z Giddense, které používá jeho koncept duality ve vztahu
k technologii. Technologii vidí buď jako sociálně konstruovaný produkt nebo jako
objektivní sílu. Srovnává dřívější názory na technologii, zejména technologický imperativ
či determinismus. Interakční aspekt vztahu mezi počítačem a člověkem, který je vlastní
strukturně adaptivní teorii, dále doplňuje o socio-biologicky zaměřenou strukturaci a
tvrdí, že do interakce mezi člověkem a strojem (zde počítačem) vstupuje ještě další
prvek, a to software, který se může také chovat „sociálně“ tím, že umožňuje výměnu
informací, dostává instrukce, reaguje na podněty apod., aby naplnil individuální i
kolektivní cíle adaptivním a veskrze evolučním způsobem.
DeSanctis a Poole (1990, 1994) vychází podobně jako Orlikowská z Giddense a vytváří
svoji teorii adaptivní strukturace, která bere v potaz systémy pro podporu skupinového
rozhodování. Konkrétně tvrdí, že sociální struktury se přizpůsobují (zde používá výraz
„appropriated“) konkrétním situacím podle charakteru a používání technologií.
Přizpůsobování definují jako okamžité a viditelné jednání, které vychází z hlubších
strukturačních procesů. Toto přizpůsobování může být vědomé i nevědomé, záměrné a
také může doprovázeno celou řadou postojů.
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Mazniewski a Chudoba (2000) využili již zmíněnou Teorii adaptivní strukturace při
výzkumu tří globálních virtuálních týmů, které zkoumali 21 měsíců. Tyto týmy postupně
začaly používat vlastní komunikační rytmus, během kterého týmy pravidelně střídaly FtF
setkávání s elektronickou komunikací. Podobně hovořily i dřívější výzkumy dalších
autorů (Jarvenpaa, Knoll & Leidner, 1998). Mazniewski a Chudoba pak na základě svého
výzkumu zformulovali několik hypotéz, které se týkají tzv. efektivních globálních
virtuálních týmů. Podotýkám, že některé hypotézy jsou víceméně samozřejmé a jejich
hodnota je diskutabilní, proto uvádím jen ty nejzajímavější:
•

Čím vyšší je úroveň rozhodovacího procesu, tím je pro jeho řešení
vhodnější bohatší médium a zároveň rozhodovací proces déle potrvá.

•

Čím je sdělení komplexnější, tím vhodnější je bohatší médium a
rozhodovací proces trvá déle.

•

Pokud není k dispozici bohatší médium, používá se nejsnáze dostupné
médium.

•

Výběr média a délka komunikace budou závislé na úrovni komplexity
problému a požadavku nejnáročnější funkce.

•

Čím je úkol nezávislejší na ostatních, tím četnější komunikace nastává.

•

Čím větší je geografická, organizační nebo kulturní odlišnost/ vzdálenost,
tím jsou sdělení komplexnější.

•

Čím více jsou sdělení a názory sdílené ostatními členy týmu, tím více
bude komunikace stručnější

Teorie adaptivní strukturace se pokouší vysvětlit vztah mezi používáním technologií a
sociálními interakcemi. Je založena na Giddensově (1979, 1987) teorii, která pro úplné
pochopení sociálních interakcí nastoluje požadavek objasnění struktury vztahů a jejich
dynamiky. V centru Teorie adaptační strukturace tak stojí rozvinutá informační
technologie a úroveň její vhodnosti pro uživatele, v našem případě člena týmu. Teorie se
snaží objasnit, jak technologie formuje interakční vzorce v organizaci. Její předností, na
rozdíl od jiných úzce zaměřených teorií, je vyvážené zaměření na technologii i na
dynamiku vztahů.
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Sociální konstruktivismus, neoinstitucionalismus, symbolická konvergence a
další
Teorie strukturace, sociální konstruktivismus a neoinstitucionalismus mohou být
zařazeny do skupiny teorií, které se domnívají, že členové sociálních jednotek vytvářejí
sídlená přesvědčení o tom, k čemu je používání technologií dobré. Dlužno podotknout,
že vnímání vhodnosti elektronické komunikace v určité organizaci se může podstatně
lišit od jeho umístění na stupnici informačního bohatosti.
Teorie sociálního konstruktivismu a sítě činitelů vychází ze studií sociologie vědy a
technologií a studií týkajících se gnozeologie sociálních věd (Berger & Luckman 1966).
Sociální konstruktivismus technologií se zaměřuje na sledování vývoje forem a funkcí
technologií prostřednictvím vytváření různých významů dříve existujícími příslušnými
sociálními skupinami, jako jsou různé kategorie koncových uživatelů.
Teorie politické interakce (Markus 1994;) předpokládá, že potenciální uživatelé budou
vystaveni působení informačních systémů, které způsobují přerozdělení moci. Toto
přerozdělení moci je buď v rozporu s organizační strukturou, nebo se zájmy osob, které
mohou ztratit dosavadní moc v důsledku zavedení těchto změn. Autoři dále varují před
možností zneužití. Kromě “malicherné tyranie“ prováděné jednou osobou, ze
všeobecnějšího hlediska můžeme předpokládat, že mohou vznikat různé skupiny koalic
vytvářející další sítě v rámci intranetu organizací nebo externě prostřednictvím
internetu.
Jak ostatně zmiňuje Fukuyma „Dalším řešením problému koordinace vysoce
decentralizovaných organizací je vytváření sítí – určité formy živelného řádu, která je
výsledkem interakce decentralizovaných aktérů, bez zásahu jakékoli centralizované
moci.“ (Fukuyma: 2006:208) nebo dále (2006:215): „Ačkoli je tedy v zájmu organizace
jako celku podporovat volný tok informací, často není v individuálním zájmu lidí na
různých místech v organizační hierarchii ho připustit…Všichni, kdo někdy pracovali nebo
pracují v hierarchické organizaci, vědí, že v ní nadřízení s podřízenými nebo různé útvary
mezi sebou neustále soupeří o kontrolu nad informacemi.“
V teorii institucionalizace ospravedlňuje organizace určité žádoucí chování a podporuje
jeho rozšíření; odepření tohoto způsobu chování pak vede k potlačení, penalizaci a
zániku tohoto chování.
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Teorie symbolické konvergence se ponejvíce uplatňuje v malých skupinách a
organizacích a tvrdí, že hodnoty, významy, emoce či motivace k určitému jednání se
opírají o rétoriku, kterou si lidé sami vytvářejí a která zosobňuje jejich sdílená
přesvědčení, názory, hodnoty apod. Během rozhovorů o společných tématech lidé
využívají své fantazie a dotvářejí vyprávěné příběhy, např. účastníci večírku hovoří o
svých zážitcích, které humornou formou opepřují.
Její autoři, E. Bormann, J. Cragan a D. Shields, zjistili, že společné sdílení těchto
zdramatizovaných vyprávění, která nazývají fantaskními tématy (fantasy themes),
probíhá mezi členy malých skupin a organizací a vede k dalšímu řetězovému
obohacování reality a tím vytváří komplexní náhled na realitu, tzv. rétorickou vizi.
Taková vize má své hrdiny i lumpy, obsahuje dramatickou zápletku a scénu. V rámci
skupin pak takováto sdílená rétorická vize podporuje skupinovou identitu, kohezi i
kulturu.
Někteří autoři rozlišují v komunikaci mezi makro-, mezo- a mikroúrovněmi, přičemž
mikroúroveň zahrnuje interpersonální komunikaci, mezoúroveň se zabývá komunikací
mezi skupinami v rámci organizace a makroúroveň pak představuje nejvyšší komunikační
řády (mezi organizacemi atd.)
Otázkami elektronické komunikace se dále zabývá také celá řada dalších méně známých
teorií, jejichž vliv byl však veskrze okrajový, jako např.
•

neoinstitucionalismus (Powell & DiMaggio 1991; Meyer & Scott 1983; Zucker,
1988),

•

koncepce přenosu podnětů sociálního kontextu (Culnan & Markus 1987;
Dubrovsky et al. 1991; Lea et al. 1992; Sproull & Kiesler 1986),

•

tradiční koncepce strukturální sítě (Rice & Aydin 1991; Rice et al. 1990),

•

organizační etnografie nebo také

•

kybernetika tzv. druhého řádu (Urlich & Probst 1984).

1.4 Teorie sítí, sociální kapitál a jejich stopy v elektronické
komunikaci
Teorie sociálních sítí se zabývá symbiózou lidského a sociálního kapitálu. Sociální kapitál
v podobě našich použitelných kontaktů můžeme využít pro svůj prospěch. Lidé, se
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kterými se propojujeme, disponují svým ekonomickým, kulturním a symbolickým
kapitálem a jeho odlesk pak dopadá i nás. Jsou-li nevýznamní a chudí, je takový i náš
sociální kapitál. Sociální kapitál je tak pro Bourdieua analogií klasického kapitálu, o který
musíme pečovat, rozmnožovat jej a chránit proti ostatním. Zde si také Bourdieu všímá
toho, co Granovetter nazývá silnými vazbami
Na vrcholu podle Bourdieua stojí lidé, kteří jsou ostatním známí. Jde o politiky,
průmyslníky, celebrity a další slavné lidi, které zná více lidí než oni sami. Kulturní kapitál
je vyhrazen právě těmto a podobným privilegovaným skupinám.
Jestliže na důvěru nahlíží Coleman (1990) vyloženě utilitaristicky v duchu „kdo důvěřuje,
ten spolupracuje“, na sociální kapitál hledí z podobného úhlu. Čím je sociální kapitál
užitečnější, tím větší je jeho produktivita. Ve svém pojetí Coleman pracuje s šesti
formami sociálního kapitálu. Ochota plnit závazky vůči ostatním lidem je tou první,
druhou je získávání užitečných informací z navázaných vztahů, např. mezi známými a
kolegy. Třetí formu představuje dodržování norem a potírání porušování těchto norem.
Další formou je podle Colemana poslušnost vyjadřovaná uznávané autoritě a pátá forma
pak spočívá ve spojení a usměrnění sil a schopností členů skupiny. Tyto první formy se
liší od poslední, šesté formy tím, že vznikly nezištně. Respektive důvodem jejich
udržování a vzniku nebyl prvoplánově profit. Jinak řečeno, tyto formy sociálního kapitálu
vznikly na dobrovolné ochotě zúčastněných dodržovat normy, uplatňovat sankce za
jejich porušení, uznávat autoritu a přispívat ke společnému dílu či cíli. Tím vlastně
představují tradiční principy komunity a klientelismu, kdy sdružení či komunita chrání
své členy před nepříznivými vlivy okolí. Coleman těmto malým, komunitním sítím fandí.
Věří, že tyto malé skupiny jsou propojeny vzájemnými četnými a přehlednými vazbami,
že pociťují a uznávají ducha komunity, že uznávají existenci a význam vedoucí autority.
Tento kapitál umožňuje profit nejen jednotlivci, ale profituje z něho i skupina sama.
Coleman zastává poměrně kritický názor na vliv korporací na sociální kapitál, neboť je
přesvědčen, že sociální kapitál stále klesá. Důvodem podle něho je rostoucí vliv
korporací, které jednak přebírají řadu rozhodnutí, která dříve jednotlivci činili sami o
sobě, jednak roste frekvence interakcí mezi korporacemi a jednotlivci a jednak klesají
vzájemné interakce mezi jednotlivci. V komunikaci a interakci s korporacemi pak
jednotlivci pociťují nerovné jednání a chovají se podle toho. Narůstá tak atmosféra
nedůvěry, která je právě důležitým elementem tvorby a růstu sociálního kapitálu. To co
však na rozdíl od kapitálu sociálního roste, je kapitál fyzický, tj. kapitál jako takový.
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Tento rozpor je jedním z nezamýšlených důsledků lidského jednání – korporace si lidé
vytvořili k prosazování svých cílů a korporace nyní působí proti svým strůjcům.
A tak se dostáváme z tradičního, snad předmoderního charakteru sociálního kapitálu
k jeho modernímu charakteru, kdy moderní instituce selhávají ve snaze tyto pevné
normy a především důvěru udržet. Lidé se od sebe vzdalují, přestávají mít potřebu se
setkávat a tím přicházejí o možnost posilovat sociální kapitál, jak tvrdí Coleman.
V pojetí Putnamově je sociální kapitál oním předivem interpersonálních vztahů, které
vznikají a fungují na bázi vzájemnosti a všeobecné důvěry. Putnam rozlišuje dvě formy
sociálního kapitálu, tmelící (bonding) a sbližující (bridging). Tmelící kapitál upevňuje
skupinu homogenního charakteru a uzavírá ji vůči vnějšímu prostředí, vytvářeje tak
víceméně výlučný charakter této skupiny, zatímco kapitál sbližující překračuje hranice a
naopak sbližuje nehomogenní jedince při prosazování společného cíle.
Giddens, jakožto velký kritik funkcionalismu a podobně jako Coleman, klade důraz na
aktéra a jeho jednání, nesdílí však Colemanovo poměrně zjednodušující pohled na aktéra
jako na jedince jednajícího na základě svých racionálních rozhodnutí. Obohacuje tento
pohled o další vlivy, zejména o úlohu nevědomí a zkušeností při rozhodování
jednotlivých aktérů, kteří tak mohou svá rozhodnutí posunout od přísně racionálního
přístupu k rozhodnutím založeným rovněž na zkušenosti a intuici. Zde se Giddens opírá
rovněž o Goffmana, který ve své obsáhlé teorii poukázal, jak lidé mohou utvářet a
udržovat své sociální vazby a řídit tak cíleně svůj sociální kapitál.
Velkou úlohu má v Giddensově pojetí také vliv rituálů na přežití jednotlivce
v komplexních společnostech. Jejich opakující se charakter posiluje víru, že ovládáme své
životy, že víme, co nastane, že předpokládáme jistý očekávaný vývoj. Pokud tyto
předpoklady selhávají, ocitáme se na pokraji nejistoty a chaosu, důvěra se vytrácí a naše
pevné opěrné body mizí. Rituály nám pomáhají složitý okolní svět poznat a lépe zvládat.
Aby jednotlivec, zde aktér, se mohl v takové společnosti uplatnit a úspěšně přežívat,
opírá se o zásobu vědění, zkušeností a schopností (knowledgeability) a o svoji schopnost
jednat a prosadit se (capability) a pomalu a jistě se z něho stává sociologický expert.
Podle teorie konfliktu lidé spolupracují, protože jim nic jiného nezbývá. Podle této teorie
lze také předpokládat, že lidé mohou zvyšovat svoji identifikaci s organizací např.
v případě ohrožení. Pokud tedy se lidé cítí ohrožení, jejich vazba na organizaci, jejich
identifikace s organizací a loajalita, stoupá. Z hlediska teorie racionální volby je
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rozhodnutí obdobné, jen příčiny jsou jiné. Loajalita stoupá, pokud očekávám, že se tím
zvýší můj přínos.

1.5 Prvky teorie sociální směny v elektronické komunikaci
Při zkoumání elektronické komunikace se také často uplatňují přístupy ovlivněné teorií
sociální směny. Tyto přístupy vycházejí ze zdrojů behaviorismu a teorie racionální volby.
Z hlediska teorie racionální volby je společnost chápána jako souhrn relativně
nezávislých individuí, které se rozhodují nezávisle na sobě podle svých vlastních
preferencí. Vznik a podstata těchto preferencí je však již nad rámcem zkoumání. To, co
je důležité, je přístup takového jedince k volbě. Je totiž schopen jasně seřadit své
preference, zná tedy jejich hierarchii, a umí si všech okolností nejlépe vybrat. Má tedy
k dispozici všechny potřebné informace, na základě kterých neomylně vybírá ta správná
řešení. To je samozřejmě nereálný případ a ekonomové ho používají jako ideální model,
ke kterému je vhodné a žádoucí se co nejvíce přiblížit. Tohoto omezení jsou si
sociologové (a snad i ekonomové) vědomi, přesto je teorie racionální volby stále
poměrně silným vysvětlujícím faktorem.
Koneckonců také Granovetter se svojí teorií silných a slabých vazeb pracuje
s myšlenkami teorie racionální volby, kdy navrhuje uchazečům o práci, aby se obrátili na
druhé, se kterými mají slabé a slabší vazby, tj. na bývalé kolegy, spolužáky, vzdálené
příbuzné a podobně. Právě tyto vzdálené vazby jsou podle něho pro hledání místa
nejvhodnější. Tímto způsobem maximalizujte své úsilí a splníte svůj cíl – nalezení místa.
Pojem slabá vazba je přitom pro současnou společnost typický. Stále rostoucí počet
neformálních kontaktů, přátel a sítí, stoupající počet povrchních vztahů a nezávazných
přátelství, využívání vztahů jen tehdy, když se to hodí. Granovetter říká, že tradiční
vazby nemají dnes pro jedince takový přínos, jako vazby slabé. Výhodou těchto vazeb je,
že nám umožní propojit se s větším počtem jedinců, se vzdálenějším prostředím a jsou
nám tím užitečnější. Udržování těchto vazeb je důležité pro budoucí potenciální potřeby,
neboť je není problém oživit a použít, bude-li se nám to hodit. Jde tedy o jakési latentní
vztahy, o jakýsi latentní sociální kapitál, připravený k rychlému použití. Tím Granovetter
slabé vazby, které jsou typické pro povrchní vztahy mezi lidmi, označil za užitečný
prostředek, který je vhodné a možné používat k naplňování svých vlastních cílů. Otázkou
však je, zda všechny slabé vazby jsou stejně užitečné. Vždy zřejmě půjde o to, kam dané
vazba směřuje. Pokud vede k lidem bez dalších vazeb, asi nám to bude k ničemu. Nikam
dál se pak stejně nedostaneme. Slabá vazba však také nutně nemusí být cenná, když

35

vede k výše hierarchicky postavené osobě. Mnohdy lidé, kteří jsou na vrcholu pyramidy,
nebo těsně pod jejím vrcholem, nemají takové možnosti někomu pomoci, než lidé, kteří
se nacházejí ve středu. Jsou totiž pod takovým drobnohledem ostatních, že si přísně
střeží, aby neudělali nějakou chybu, kterou by jim ostatní mohli snadno předhodit.
Potřeba uznání a obdivu je příčinou, proč si lidé na vrcholu, lidé typu patronů a také typu
vlivných brokerů, udržují svoji suitu obdivovatelů. Je jim natolik příjemné, že je někdo
obdivuje, uznává a nabízí různé úsluhy, že snadno přetrpí a přehlíží, když se s nimi
obdivovatelé rádi předvádějí a požadují ty či ony drobné služby. Úctu a uznání mohou
zajistit také akademické tituly stejně jako členství v prestižních klubech a spolcích,
stranách, umístění na stránkách časopisů a novin a podobně. Jde tedy opět o směnu
něčeho za něco. Obdiv a úcta se směňujíce za drobné služby. Jeden druhého zkrátka
potřebuje a vzájemně se dobře doplňují.
Ne zcela právem Granovetter také zavrhuje silné vazby, když poukazuje na rozdrobení
společnosti do uzavřených klientelistických ostrůvků. Zapomíná na to, že jde mnohdy o
očekávatelnou přirozenou obranu proti nepřátelskému okolí, které chce zneužít či
odebrat jejich bohatství či soukromí. Toho si ostatně všímá i Coleman, který poukazuje
na nutnost udržovat a ochraňovat svoji autoritu a reputaci a tak dochází k uzavírání se
do sebe nebo do úzkých sociálních kruhů.
Je jasné, že lidé nemohou mít tolik opravdových přátel, kolik jich mají ve svém adresáři
v Outlooku, nebo na serveru LinkedIn nebo na facebooku. Není prostě možné tyto
kontakty označit za přátele, jde zřejmě jen a pouze o typ slabých vazeb, ve smyslu
Granovettrova členění vazeb na silné a slabé. Jednotlivec má omezenou kapacitu
navazovat a udržovat vztahy s ostatními. Musí si proto racionálně rozvrhnout, s jakými
lidmi tyto vztahy naváže, bude udržovat a kolik své kapacity tedy bude do těchto lidí
investovat. Podle Boissevaina (1973) to je v podstatě business. Přátelím se jen s těmi,
kteří pro mne něco mohou udělat. Podle Boissevaina jsou lidé, kteří mají opravdové
materiální či intelektuální zdroje, pro nás proto důležití, že můžeme kontaktů s nimi
využít pro vlastní prospěch. Ne náhodou připodobnil majitele těchto zdrojů (půda,
kapitál, znalosti atd.) patronům a ty ostatní, kteří patronů využívají ke svému prospěchu,
pak nazval brokery. Rozlišil majitele zdrojů prvního řádu – patrony a majitele zdrojů
druhého řádu – brokery. Patroni jsou reprezentanti silných, tradičních vazeb a brokeři
jsou typickými představiteli slabých, povrchních vazeb. Brokeři svých kontaktů využívají
účelově a chytře k zvyšování svého příjmu a zprostředkovávají ostatním kontakt
s patrony. Obratně manipulují s důvěrou ostatních a zakrývají své skutečné cíle i význam.
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R. Burt (1992) přichází s teorií strukturálních děr (structural holes) a v podstatě tvrdí to,
co mnoho dalších sociologů, že totiž je výhodné propojovat ty, kteří nejsou dosud
propojeni. Odkud se koneckonců bere ten obrovský boom sociálních sítí a jejich
mimořádný úspěch a proč všichni chtějí být propojováni s co největším počtem
kontaktů? Protože umožňují překlenout existující strukturální díry, vytvářejí most mezi
dosud oddělenými jedinci. Z tohoto důvodu sociální sítě profitují a jejich popularita
exponencionálně roste. A proto tyto sítě brání jiným způsobům komunikace mezi
účastníky, než prostřednictvím sítě samé. Jsou si velmi dobře vědomy ceny své
komunikační platformy a nechtějí se vzdát svého cenného místa prostředníka či můstku
mezi ostatními. Zde je podobnost mezi Biossenovým brokerem zcela zřejmá.
Interakce v chápání Homansově (1950)se spíše opírá o racionální uvažování, přisuzování
hodnoty chování druhého člověka, a také o Skinnerovu formu behaviorismu (operační
podmiňování). U Homanse je sociální interakce trvalou nepřetržitou směnou odměn a
trestů – podle vzoru, že každé jednání je po zásluze odměněno nebo potrestáno. Raná
podoba Homansovy teorie sociální směny zahrnovala šest hlavních tezí, které
pojednávaly o úspěchu, podnětech, hodnotě, deprivaci, agresi a racionalitě. Toto
brilantní, ale podle kritiky příliš redukcionistické, vysvětlení sociálního chování se však
stalo předmětem široké kritiky mimo jiné pro metodologický individualismus6 a
psychologismus a pro tautologii obsaženou v řadě Homansových tezí. Metodologický
individualismus byl po mnoho let sociology tradičně napadán, neboť ohrožoval
sociologickou výhradní investigativní doménu a posouval ji směrem k psychologii. Tento
metodologický individualismus je typický právě pro teorii racionálního rozhodování
(Coleman 1990). Sám pojem metodologický individualismus zavedl Joseph Schumpeter
v roce 1908, ačkoliv klasické vymezení pojmu dal až Ludwig von Mises, který tvrdil, že
sociální, ekonomické a další společenské jevy mohou být náležitě vysvětleny výhradně
na mikroúrovni. Opačný přístup, kdy je individuum ovlivněno právě z makroúrovně, je

6 Metodologický individualismus se pokouší vysvětlit celek na základě chování nebo povahy jeho částí a je opakem holismu. Metodologický
individualismus má mnoho společného se sociologickým atomismem a dotýká se v řadě ohledů psychologického redukcionismu, vycházejícího
z kořenů Vídeňského kruhu. Redukcionismus je ve společenských vědách všeobecně přijímán s nedůvěrou a někdy i s nepřátelstvím, podobně jako
např. holismus. Holismus stojí na opačné názorové straně než metodologický individualismus tím, že zdůrazňuje prioritu celku nad částmi a podtrhuje
rozhodující úlohu principu celostnosti, určující vývoj. Principy metodologického individualismu se objevují i v behavioristických teoriích chování u
G.C. Homanse, a B.F. Skinnera.
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vyloučen. Původ kauzality tedy spočívá výhradně v mikroúrovni a makroúroveň zůstává
jen a pouze sekundární. Tento přístup můžeme nazvat přísným metodologickým
individualismem. Současní teoretikové teorie racionální volby, nejsou zastánci této
extrémní formy metodologického individualismu, např. již zmíněný J. Coleman (1990).
Coleman

tvrdí,

že

makroúroveň

nemůže

být

náležitě

vysvětlena

dalšími

makroúrovňovými jevy, ale že je především nutno zkombinovat tři typy propozic: makro
ve vztahu k mikro, což vyjadřuje vliv společenských faktorů na jednotlivce; mikro ve
vztahu k mikro, popisující mikroprocesy; a konečně mikro ve vztahu k makro, ukazující,
jak se agregují jevy na úrovní jednotlivce vedoucí ke společenským změnám. Tak podle
Colemana procesy na mikroúrovni slouží jako pojítko mezi jevy na makroúrovni. Nelze
proto Colemana zahrnovat mezi striktní představitele metodologického individualismu,
právě pro jeho uznání vztahu mezi mikro a makro úrovněmi, a je nutno ho přiřadit
k truistickým socioálním7 atomistům, tedy k zastáncům teorie racionálního výběru.
Po Homansově průkopníckém díle na poli teorie sociální směny přichází Peter Blau
s dílem Exchange and Power (1964) a reviduje koncept ideálního homo oeconomicus
tím, že snižuje jeho neomylnost. Říká, že lidé sledují obvykle více než jeden cíl, že jejich
preference zřejmě nejsou příliš stabilní a především, že nemají dostatek informací
k tomu, aby dosáhli za všech okolností optimálního řešení. Kromě toho Blau uznává, že
lidé jsou také plni emocí a ocitají se v předivu nejrůznějších vztahů, což jim znemožňuje –
i kdyby nakrásně věděli, co je nejlepší – rozhodnout se přísně racionálně. Tím se již
dostáváme k pojmu omezená racionalita, jejímž jsem velkým zastáncem a se kterou se
setkáváme na každém kroku. Proces rozhodování je sám o sobě ovlivněn emocemi již
před samotným rozhodnutím i následně po rozhodnutí, je významně ovlivněn
dostupností a množstvím informací, mírou nejistoty, předchozími zkušenostmi a učením
a zejména naším vlastním hodnotovým systémem.
Zdá se, že přes všechnu snahu jednat racionálně, tento princip selhává. Lidé mohou
naprosto přesně vědět, jak by se měli zachovat, mají své zkušenosti, vzdělání, a přesto
jejich rozhodnutí vyjde jako iracionální. Tímto jevem se zabýval H.A.Simon (1990), který
zavedl termín omezená racionalita a k jeho objasnění použil altruismus a skupinovou
stupiditu.
7

Metodologický individualismus je často zaměňován s méně častým Lukesovým (1968)
pojmem truisticko sociální atomismus. Tento postoj je vyjádřen v truismu, česky otřepané
pravdě, že žádná rozumná osoba nemůže uniknout, neboť společnost se skládá z jednotlivců, a
instituce sestává z lidí a jejich rolí a pravidel. Dokonce ani metodologičtí holisté netvrdí, že
sociální instituce nabývají fyzické reality zcela oddělené od jejich lidských tvůrců.
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Jak uvádí F. Koukolík (2002a), výsledkem selhání racionality je nesoulad mezi tím, co
jedinec nebo skupina chtěli, a prostředím, které je k rozhodnutí přimělo. Jones (1999, in:
Koukolík, 2002) uvádí celou řadu příčin omylů a iracionality, které vyplývají z naší
omezené racionality:
•

Nedostatek relevantních informací

•

Ignorování dostupných informací

•

Nevyhledávání alternativních řešení

•

Podléhání iluzím

•

Spoléhání na úspěšná řešení z minulosti, atd.

Vysoká racionalita lidí je v praxi narušována emocemi. Proto jsme například svědky
neracionálního chování lidí, kteří až dosud postupovali přísně racionálně, řízeni jen svým
rozumem a prospěchem. V tomto bodě se jinak přísná a chladná racionální ekonomická
úvaha střetává s psychologií jedince a dává vzniknout nové vědní disciplíně behaviorální ekonomii a behaviorální teorii her, jejímž současným význačným
představitelem a možno tvrdit, že i zakladatelem, je kalifornský vědec Colin Camerer.
Stále častěji se totiž ukazovalo, že lidé se někdy vyhýbají riziku, zatímco jindy jsou velmi
lehkomyslní. Někdy jsou ochotni investovat část svého zisku pro společné blaho, zatímco
jindy rádi zainvestují do takové akce, které ostatní lidi poškodí.
Na rozdíl od tradiční mikroekonomie nepočítá současná sociologická teorie racionálního
výběru s maximalizací příjmu nebo zisku. Tím se teoretikové racionálního výběru
posouvají daleko od mikroekonomických končin, ve kterých jednotlivci ve dne v noci
maximalizovali své zisky.

Posouvají se až do oblastí, kde mnohost a interakce

altruistických a egoistických cílů ovlivňuje chování jednotlivců. Kromě toho tito
teoretikové považují racionalitu za omezenou (bounded), neboť jednotlivec má
k dispozici pouze omezenou dávku informací, často nejistého původu a tudíž hodnoty.
Zmíněný jednotlivec má navíc omezené schopnosti opatřit si potřebné relevantní
informace a náležitě je zpracovat. Tímto předpokladem se dostáváme daleko od
mikroekonomie, které pracuje s předpokladem dokonalých a úplných informací. A
vzhledem k omezeným informacím jsou jednotlivci často neschopni odhadnout
agregátní důsledek svého jednání. Důsledky jejich jednání se pak mohou stát
nezamýšlenými. Výsledek tak může být pro ně pozitivní i negativní.
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Na naše rozhodování má vliv i takzvané zarámování problému (framing effect), což si lze
představit jako různou interpretaci téhož. Způsob, jakým je nám předložený problém
představen, zásadně ovlivňuje naše rozhodování. Oznámení, že „podnikatel vytuneloval
z podniku téměř dvě stě milionů korun“ zní zcela pochopitelně jinak, než když stručně
řekneme, že „škoda činila necelých dvě stě milionů“. A úplně jinak se na výši škody
díváme, vznikla-li v klidném městě uprostřed Evropy nebo někde na severu Bolívie.

Elektronická komunikace a komunikace tváří v tvář
Daft a Lengel (1984) a Nohria a Eccles (1992) kladou důraz na skutečnou přítomnost lidí,
kteří se účastní nerutinních aktivit. Dokonce i společnosti, které ve větší míře využívají
výhod informačních a komunikačních technologií, považují kontakty tváří v tvář pro
komunikaci za zásadní. Manažeři geograficky roztroušených firem musí strávit mnoho
času na cestách, aby se mohli tváří v tvář setkat se svými podřízenými ve vzdálených
pracovištích. Zejména lidé na manažerských pozicích pohlížejí na elektronická média jako
na doplněk, nikoliv jako na náhradu.
Používání disciplinární moci je typickou vlastností byrokratické koordinace. Tento
byrokratický kontext ospravedlňuje a vysvětluje zvolený způsob komunikace a také
potřebu kontaktů tváří v tvář. Na druhé straně bezcentrové nebo ploché či síťové
organizace již nespoléhají na byrokratickou přísně hierarchickou strukturu a koordinují
se odlišným způsobem. Spoléhají přitom rovněž na neformální pravidla a normy. „Na
rozdíl od hierarchické tayloristické organizace neplní v organizaci s plochým nebo
síťovým uspořádáním koordinační funkci byrokratická pravidla, nýbrž neformální sociální
normy“, říká k tomu Fukuyama (2006:218)
Problémy výzkumu v rámci symbolické interakce, založené na práci George Herberta
Meada, jsou následující: Lidská interakce je založena na příjmu a interpretaci
symbolických gest druhých.
Prostřednictvím procesu nazvaného „přebírání role druhého“ jsou lidé schopni předvídat
odpovědi druhých založených na bohatství symbolických informací existujících v dané
sociální situaci. Pokud definují povahu situace, jsou jedinci schopni orientovat se ve
velmi široké konstelaci sociálních a fyzických předmětů. Vnitřně si opakují vhodné
způsoby jednání a interakce s ostatními a snaží se přitom vyloučit nevhodné jednání.
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V tomto kontextu je pro nás výrazným vodítkem teorie bohatosti médií. Valná většina
koncepčních a metodologických schémat symbolické interakce vzniká z komunikace tváří
v tvář, při níž je ve srovnání s komunikací prostřednictvím počítače mnohem
konkrétnější informační pole.
Elektronická komunikace se od FTF zásadně liší následujícím způsobem:
•

Při definování situace chybí jako informační podnět neverbální gesta,
jako je obličejová a tělesná mimika či postoj těla.

•

Verbální podněty, jako jsou tón hlasu, barva hlasu, modulace a intonace
hlasu většinou v CMC chybí, zato jsou ale přítomné v FTF.

•

Informace vztahující se k sociálním a osobním charakteristikám jedince,
jako jsou pohlaví, fyzický vzhled a společenské postavení, v elektronické
komunikaci zásadně chybí.

Některé již uvedené teorie jako např. teorie sociální přítomnosti (Rice, 1993; Rice a
Love, 1987) a teorie přenosu podnětů sociálního kontextu (Sproull a Kiesler, 1991)
předpovídají, že v porovnání s komunikací FTF může absence informačních podnětů u
kontextu elektronické komunikace vést k neosobnímu a nekonformnímu chování. Dále
předpovídají, že online komunikace může být mnohem méně omezující a jedinci tak
mohou mít tendenci k agresivnímu chování. Tyto předpovědi byly koneckonců potvrzeny
i empiricky (Kiesler a Sproull, 1991; Dubrovsky, Kiesler a Sethna, 1991; Siegel, Dubrovsky,
Kiesler a McGuire, 1986; Parks a Floyd, 1996).
Nepřátelské a agresivní chování vyjadřované pomocí elektronické komunikace, často
nazývané „výbušným“ (anglicky flaming), popisovali ve svých studiích také Hiltz, Turoff a
Johnson, 1989; Lea, O´Shea, Fung, a Spears, 1992. Jiné studie naproti tomu akcentují
pozitivní výstupy interakcí v rámci elektronické komunikace, v porovnání s kanály FTF
však potřebují ke svému vzniku jen více času (Walther, a kol.).

1.6 Human relations a pracovní týmy
Pozornost výzkumu neformálních vztahů na pracovišti kladou sociologové již od třicátých
let 20. století. Americký psycholog G. H. Mead, který se již nedočkal vydání svých
přednášek ve slavné publikaci Mind, Self and Society (1934), si uvědomil velký vliv
mezilidských interakcí na rozvoj osobnosti a pojednává o sociální roli člověka. Vedle
něho vznikají v té době také další studie, které zkoumají vznik pevných sociálních
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struktur v neformálních uskupeních. Postupně vycházelo najevo, že neexistuje čistě
formální či čistě neformální struktura a že dochází k jejich vzájemnému ovlivňování a
prorůstání. M. Meadová si v téže době všímá vlivu kultury na rozdíly mezi pohlavími,
které vstupují do utváření osobnosti přinejmenším stejnou silou, jako předpoklady
biologické.
V té samé době již od roku 1927 provádí Elton Mayo druhé kolo8 svých věhlasných
experimentů v jednom závodě Western General Electric Company, které vešly do
literatury pod jménem Hawthornské experimenty či Hawthornské studie, nebo později
jako hawthornský efekt9. Původně se Mayo zaměřil na sledování vlivu fyzických
podmínek na pracovišti na výkon pracovníků. Domníval se, že lze najít přímou souvislost
např. mezi zlepšením osvětlení a zvýšením produktivity. Statistická hodnocení
dosahovaných výkonů však jeho spolupracovníky, Roethlisbergera a Dicksona, zarazila.
Zjistili totiž, že výkon dělníků při zlepšení osvětlení sice stoupl, ale jeho růst se nezastavil,
ani když se osvětlení ustálilo. Dokonce zjistili, že výkon se nesnížil, ani při slabším
osvětlení než bylo to původní. Tuto záhadu se delší dobu nedařilo uspokojivě vysvětlit.
Do hry totiž vstoupil do té doby neznámý a nepředpokládaný faktor, který byl označen
za sociální faktor. Nebylo to však jen osvětlení, jehož vliv na produktivitu Mayo zkoumal,
ale také např. vliv podávání jídla o přestávce, vliv čistoty pracovního místa, vliv delší či
kratší přestávky, zkrácení pracovní doby apod. Velmi překvapivý efekt mělo zvýšení
odměny za práci. Lidé se začali obávat, že zvýšení jejich produktivity povede ke snížení
počtu pracovníků a začala mezi nimi fungovat solidarita. Výsledkem byl pokles
produktivity.
Během výzkumu docházelo na pracovišti k vytváření neformálních skupin, které
pochopitelně zůstávaly pozorovatelům utajeny, neboť s nimi ve výzkumu nebylo vůbec
uvažováno. Postupný vznik těchto neformálních struktur vedl k vzniku a vývoji
skupinových norem, které zásadním způsobem ovlivňovaly výkon pozorované skupiny.
Dělníci například velmi bedlivě kontrolovali, aby všichni podávali víceméně stejný výkon,
aby jim totiž někdo „nekazil normy“. Těmito a dalšími jinými normami pak docházelo
k mimořádně pevné vazbě mezi členy skupiny a jejich vzájemná solidarita a skupinová

•

8

•

9

První kolo proběhlo v letech 1924-1927, druhé 1927-1929, třetí 1929-1930, čtvrtý
experiment proběhl v roce 1932. V roce 1936 provedl Mayo pátý experiment.

Pojem Hawthornský efekt zavedl H.A. Landberger v roce 1950, když zkoumal výsledky
Mayových výzkumů z let 1927-1932 v hawthornských závodech u Chicaga. Označuje
jev, kdy roste produktivita pracovníků proto, že je jim věnována pozornost. Tento pojem
se také vztahuje k efektům, které trvají jen krátkou dobu.
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koheze stouply. Mayo se však nespokojil pouze s touto interpretací a objevem sociálního
faktoru a pokusil se rozšířit svá zjištění na celou tehdejší společnost. Konstatoval, že
neosobní racionalita, účelovost a sledování úzkých egoistických zájmů ohrožují
harmonický vývoj lidské osobnosti, narušují vzájemnou úctu a uznání mezi lidmi a
zpochybňují smysl lidského konání. Řešení naivisticky viděl ve vysokém uvědomění
vzdělané manažerské elity, která svojí znalostí všeho ukáže dělníkům správnou a
důstojnou cestu a dělníkům dá dar pochopení situace a vše dohromady bude fungovat
v nádherné symbióze. Řídící pracovníci jsou uvědomělí vůdci, kteří využívají svých
sociálních dovedností k řízení lidí, tudíž nejenom k řízení výroby.
Mayo odmítal a popřel Taylorův názor racionálního jedince. Zpochybnil výlučnost
ekonomických podnětů na spokojenost v práci a vytvořil svoji koncepci sociálního
člověka. Přitom zdůraznil význam neformálních struktur pro výkon a motivaci člověka.
Vedle formální struktury se najednou objevuje významná nová struktura, a tou je
neformální struktura10.
Mayo tvrdil, že individuální pracovník musí být vždy posuzován neizolovaně, tedy vždy
jako člen nějaké skupiny. Uváděl, že monetární pobídky jsou méně důležité než potřeba
pracovníků někam náležet. Také tvrdil, že vzniklé neformální struktury mají značný vliv
na chování pracovníků ve skupině – tomu slouží skupinové normy, rituály, hodnoty a
přesvědčení, zvyky atd., zkrátka jakási skupinová neformální kultura. Organizace jsou tak
spíše lidské spolupracující systémy nežli mechanické systémy. V oblasti komunikace se
Mayo ještě nevymanil, a ani nemohl vymanit, z dvoucestného modelu a všímal si spíše
role manažera v komunikaci, který přenáší dělníkova sdělení nahoru a sdělení z vyšších
pater hierarchické struktury pak přináší nazpět k dělníkovi. Kladl důraz na pevnou vazbu
manažera s pracovním kolektivem a na správná a efektivní rozhodnutí. Souhrn těchto
sociálních dovedností se dnes v manažerské literatuře nazývá „měkkými dovednostmi“
(soft skills) a málokdo si dnes vzpomene, odkud se toto pojetí vlastně vzalo. Mayo svá
zjištění považuje za výsledek manažerského (rozumějme lidského) působení a ne za
výsledek provádění experimentu. Tvrdí, že lidé si cenili pozornosti a projevovaných
sympatií a proto byli motivovanější a proto přinášeli vyšší výsledky.
Kritici Mayova pojetí ho podezírali ze zastírání mnohem rafinovanějšího vykořisťování
lidí, než umožňoval taylorismus. Ten sice také vykořisťoval, ale nic nezastíral (Bell, 1947).

•

10

Pojem neformální struktura se takto v literatuře objevuje poprvé právě díky E. Mayovi,
které s tímto pojmem přichází.
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Mayo byl podezříván z přirovnávání člověka ke strojům, z jejich skrytého
psychologického ovládání. Jiní kritici zase tvrdili, že pro samotný zájem o dělníka
zapomínáme vyrábět atd.
Pro účel této práce jsou z teorie Human relations důležité následující závěry, které nám
pomohou interpretovat některá zjištění explorativní studie.
•

Každá organizace obsahuje lidský element

•

Existuje silná závislost pracovní morálky na kvalitě vedení

•

Na pracovišti vznikají neformální struktury, které jsou silnější než struktury
formální a které ovlivňují produktivity členů těchto struktur

•

Chování jednotlivců se mění vlivem pozorování

•

Lidé se jinak chovají jako jednotlivci a jinak ve skupině

•

Lidé mají potřebu spolupráce neméně silnou potřebu komunikovat

•

U manažerů je nabývají mimořádného významu sociální dovednosti

Podobně jako předkládaná explorativní studie, i Mayovy Hawthornské studie původně
začaly s jiným cílem. Měly odkrýt význam změněných „tvrdých“ fyzických podmínek na
produktivitu práce a jejich výsledkem byl objev skrytých neformálních struktur a
„měkkých“ prvků.

1.7 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsem podrobně představil rané komunikační modely Lasswela, Shannona
a Jakobsona, které se staly ideovým zdrojem pro pozdější teorie o elektronické
komunikaci. Z těchto původních modelů je pro potřeby této studie nezávažnější přínos
v zavedení úlohy kontextu při komunikaci. Ukázalo se, že komunikace není jen pouhý
přenos informací, ale že při komunikaci nabývají na významu i vlivy okolí. Jedinec
nekomunikuje v nějakém sterilním izolovaném prostředí, ale je ovlivňován svými
emocemi, prožitky a zvyky, svojí osobností a samozřejmě reaguje na vnější podněty. To
v nejstarších modelech nebylo obsaženo.
Od raných modelů jsem přešel k přehledu teorií, které jsou aplikovány na elektronickou
komunikaci. Rozebral jsem vliv technologického determinismu a neztotožnil se s jeho
principy, které podle mého názoru nejsou relevantní ani platné pro posuzování
elektronické komunikace v prostředí pracovních týmů. Přiznal jsem svoji počáteční
inklinaci k soft determinismu, ale toto své stanovisko jsem upravil ve prospěch sociálně
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orientovaných teorií elektronické komunikace. Z množství teorií o elektronické
komunikaci nebo teorií aplikovatelných na elektronickou komunikaci jsem vybral a
podrobněji popsal skupinu teorií racionální volby, ze kterých jsem jako nejvhodnější
vybral teorii o bohatosti médií (Media richness theory), která se velmi hodí do analýzy
elektronické komunikace pracovních týmů právě pro prvky racionální volby, typické pro
pracovní prostředí, a Task closure theory (teorii o výběru nejvhodnějšího média pro
splnění úkolu), která je už ze své podstaty nastavena na pracovní týmy. Upozornil jsem
na kritiku teorií racionální volby a popsal koncept omezené racionality jako řešení.
Z dalších teorií jsem představil modely inspirované strukturací, které zastávají názor, že
sociální struktury se přizpůsobují konkrétním situacím podle charakteru a používání
technologií. Pojednal jsem také o stopách teorie směny v komunikaci a také jsem
stručně osvětlil teorii sítí. Žádný ze zmíněných uvedených přístupů jsem však do
teoretických základů této práce nezařadil, využil jsem z nich však ideu přizpůsobování
struktury technologii pro vysvětlení některých jevů v případové explorativní sondě do
reálného týmu dále v textu.
Ve světle obtíží při vysvětlování pozorovaných jevů v případové studii jsem do teorií
použitých jako vysvětlující aparát zařadil dávnou teorii Human relations, jejíž principy,
založené na sociálním elementu, pomohly vysvětlit tyto zjištěné jevy. Sociální prvek
v takto silném pojetí neobsahovala totiž žádná ze zmíněných teorií a interpretace
případové studie by tak byla ochuzena o důležitý vysvětlující aparát.
Proto do další kapitoly vstupuji s teoretickým zázemím daným kombinací racionální
volby, přizpůsobování struktury technologii a sociálních prvků.

2 Týmy a elektronická komunikace
2.1 Elektronická komunikace a organizační změny
Globalizace je problém, který v současnosti ovlivňuje mnoho organizací a má zásadní
důsledky pro povahu jejich práce (např. Jarvenpa a Ives 1994). Aby mohly firmy v
mezinárodním prostředí pracovat efektivně, uchylují se stále častěji k vytváření
nadnárodních týmů. Ty jsou chápány jako efektivní a flexibilní prostředek spojení
znalostí a odbornosti při práci se specifickými problémy. Práce v prostorově odděleném
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prostředí ovlivňuje týmy tím, že nemají možnost spolupracovat neformálně a sdílet své
znalosti. Práce v mezinárodním kontextu je namáhavější, protože se tým musí vypořádat
nejen s geografickou vzdáleností, ale také s časovými, kulturními a možnými jazykovými
rozdíly.
„Na kontrapozici dvou zásadních Castellsových děl je totiž názorně vidět dramatický
sociální pohyb od pevných, stabilních struktur materializovaných městským prostorem k
„virtuálnímu“ volnému, „nemateriálnímu“, síťovému pohybu v prostoru, který je vysoce
nestabilní, řečeno s Baumanem „tekutý“: ač žijeme ve městech, ve vysoce
urbanizovaném světě, v němž ani „bytová otázka“ ani „otázka městská“ nepozbyly
smyslu, jsme vzájemně propojeni jinak, jinak technologiemi a komunikačními prostředky
než kdykoliv v minulosti. Žijeme ve světě NITu (nových informačních technologií).“
(Petrusek, 2005:116-117)
V nové ekonomii je na znalosti pohlíženo jako na klíč k úspěchu organizace a aktivum,
které musí být řízeno. Od osmdesátých let podniká mnoho organizací potřebné kroky
při propouštění a zmenšování velikosti organizací, aby si uchovaly konkurenceschopnost.
O tom, zda je toto opravdu ta nejsprávnější cesta k zvýšení či uchování
konkurenceschopnosti však pochybuji. Propouštění a snižování pracovních sil má být jen
jednou z možností ke zvyšování efektivity a ne jediným všespasitelným řešením, ke
kterému se firmy upírají a na kterém manažeři zakládají svůj profesní úspěch. Rychlost a
všudypřítomnost těžko předvídatelných změn mnohé firmy i jednotlivce zaskočila a tak
se zaměřují jen na okamžité přežití, na prodloužení těch několika chvil, které před sebou
ještě mají.
Koneckonců, jak trefně poznamenává Petrusek (2005:25): „Kromě oněch existenciálních
tónů musíme znovu připomenout, že žijeme ve společnosti pozdní doby, tedy ve
společnosti, kterou lze metaforicky přirovnat k sopce, o níž nejen nevíme, zda je činná či
nikoliv, ale už vůbec ne, zda a kdy může vybouchnout a s jakými následky“.
Propouštění, snižování velikosti a programy zeštíhlování způsobují pokles počtu
pracovníků a jak tito lidé odcházejí, odnášejí si s sebou poměrně hodnotné množství
znalostí o dané firmě. Znalost v určité oblasti může být poměrně snadno nahrazena,
ovšem znalost toho, jak podnik funguje, je vytvářena po mnoho let a může být
nenahraditelná, zejména pak v krátkém časovém horizontu. Mnoho organizací se navíc v
současnosti musí potýkat s rostoucí internacionalizací obchodu, která je nutí ke
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spolupráci a sdílení znalostí napříč časem i vzdálenostmi. To vyvolává zvýšenou potřebu
kvalitních, znalostních pracovníků11 .
Kuchař (2003; in Potůček a kol., 2003) uvádí, že proces strukturálních změn v 90. letech u
nás lze rozdělit podle hloubky a dynamiky přeměn do dvou období – první od sametové
revoluce do let 1992-1993 a druhé následuje poté. Během krátkého časového úseku v
prvním období se počet zaměstnanců v zemědělství snížil o 400 tisíc a počet
zaměstnanců v terciální sféře stoupl zhruba o 200 tisíc. V následujícím období pak změny
pokračovaly, ale již s výrazně nižší dynamikou. Odhadovaný úbytek pracovních sil v
dekádě 1990 – 2001 byl cca 11%, tento pokles byl způsoben jednak demografickými
vlivy, jednak sociálně ekonomickými procesy (vznik dlouhodobě nezaměstnaných, delší
školní docházka atd.) zatímco v terciální sféře nejrychleji rostl počet zaměstnanců v
bankovní sféře, její podíl je vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců ve státě
zanedbatelný. Proto je nejvýraznější nárůst pracovníků v obchodě a službách. Kuchař
uvádí ještě zajímavý paradox, kdy sice došlo k velkému snížení zaměstnanosti v armádě,
ale přitom ve státní sféře vzrostl počet úředníků téměř na dvojnásobek! Tak téměř 1/3
aktivní populace změnila své zaměstnání. Vedle těchto přesunů dochází i k vertikálním
posunům, jak uvádí Kuchař. Pro naši analýzu je důležité, že došlo k silnému poklesu
podílu jednoduchých prací a naopak velmi výraznému nárůstu podílu složitých prací. To
znamená, že zmíněné globalizační trendy a s nimi spojený nárůst nových technologií se
hmatatelně odrazily nejen ve struktuře ekonomiky, ale také v profesní struktuře
práceschopného obyvatelstva.

2.2 Virtuální tým a tradiční týmy
Při studiu elektronické komunikace se stále častěji setkáváme s pojmem virtuální týmy a
ani v této práci je nelze opomenout. Tyto týmy se stávají předmětem výzkumu jako zcela
nová organizační forma. Většina těchto výzkumů bohužel probíhá pouze na teoretické
rovině, tj. zabývá se zejména promýšlením nejrůznějších modelů virtuálních týmů, a je

11 Znalostní pracovník má znalost, která je pro organizaci důležitá, často je jediným, kdo ji
v organizaci má, dokáže tuto znalost prakticky využít, jeho znalost může být částečně
podvědomá, pracovník o ní nemusí vědět nebo jí přisuzovat význam, často pracuje duševně, ale
není to pravidlem. DRUCKER, P. F.: Management Challenges for the 21st Century. ButterworthHeineman Oxford. UK. 1999. ISBN 80-7261-021-X.
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zaměřena buď na pokusy definovat virtualitu per se, nebo na rozbor výhod a nevýhod
virtuálních týmů nebo organizací.
Pojmy virtuální práce, virtuální prostředí či virtuální týmy nebo virtuální organizace mají
často nejednoznačný význam a zaslouží si proto podrobnějšího pojednání. V
organizačním kontextu je výraz virtuální chápán jako formování dočasných týmů, které
pracují z různých míst a řeší problémy (Jarvenpaa, Knoll & Leidner, 1998). Tito pracovníci
pracují z domova nebo z tzv. satelitních kanceláří nebo dokonce z letiště, vlaku nebo
hotelu. Často se tedy objevuje pojem geografická oddělenost.
Pohlédněme ještě krátce na téma tým a skupina. Uvádí se, že skupina se stane týmem,
když splňuje několik následujících předpokladů (Kermally, S., 1996) :
•

Členové týmu si věří

•

Členové týmu mají sdílený cíl i sdílenou vizi

•

Existují pravidla týmu

•

Tým má určené indikátory výkonu a způsoby jejich měření

•

Tým má jasnou odpovědnost

•

Existuje sdílená znalost a zkušenost

•

V týmu panuje otevřená komunikace

•

Tým je angažovaný

Nový (1998) kupříkladu uvádí tyto odlišnosti skupiny od týmu: tým je charakterizován
společným výkonem a sdílenou odpovědností a dále neexistencí vnitřní formální
struktury. Jako jednu z charakteristik také uvádí dočasnost.
Nový (1998) dále uvádí, že pro tým je typické vysoké týmové sebehodnocení a
sebedůvěra, což bývá často doprovázené značnou rivalitou vůči ostatním týmům. Jako
optimální uvádí velikost týmu v rozpětí 5-9 osob.
Zdá se mi, že existuje také zajímavá podobnost mezi působením Mayova sociálního
faktoru a Goffmanova pojmu „backstage“ na chování týmu. U Goffmana se v zákulisí,
zadním provozu, připravuje představení pro fronstage, pro přední scénu. Vzadu se děje
skryté ovlivňování, probíhají skryté rituály, uplatňují se zvyky a pravidla, jejichž výsledek
lze pak shlédnout na jevišti. Podobně u Maya se v neformálních strukturách připraví
takové chování, na kterém se skupina dohodne a které předvede obecenstvu. V pojetí
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Goffmanově je interakce procesem směny, vyzdvihuje pojem osobnost a sociální
struktura, podobně jako ve svých pracích naznačuje Mayo, ponechává však zcela stranou
kulturu.
Tým je, stručně řečeno, definován jako skupina individuí, kteří pracují ve vzájemné
závislosti na řešení úkolů a plnění cílů12. Podle Goffmana (1959)je tým jakýkoliv soubor
jedinců, kteří spolupracují na společném cíli, role jednotlivců jsou přitom nerovnocenné.
Goffman také uvádí, že mezi týmy dochází k obdobné interakci jako mezi jednotlivci, že
tedy i týmy hrají sami před sebou divadlo. Dochází k vzájemné interakci, dialogu či
vzájemné hře. U Goffmana může být týmem i jedinec.
Podle Alchiana a Demsetze je tým nutno monitorovat subjektem, který získává výsledek
týmové práce, protože jinak by bylo nutné monitorovat (ve smyslu kontrolovat) i tohoto
monitorujícího. Proto se domnívají, že tým je mnohem produktivnější, pokud je v dosahu
monitorujícího subjektu. Monitoring se však jen tehdy vyplatí, převyšují-li zisky z
kontroly celkové náklady na tyto kontrolní mechanismy. Alchiana vidí problém v
optimalizaci úsilí, protože výsledky jednání nejsou nikdy známé. Svoji úlohu zde má
samozřejmě i náhoda. Firmy proto sice mohou vytvářet zisk, ale není možné jej
maximalizovat – právě pro nedostatek informací. Řešení problému optimalizace může
přinést podobná strategie, jako navrhoval Darwin – strategie přirozeného výběru a
napodobování úspěšných strategií. Alchian (1950) přirovnává imitace, inovace a kladný
zisk ke genetické dědičnosti, mutaci a přirozenému výběru. Jejich koncept týmové
produkce má však v praxi malou použitelnost, protože předpokládá, že výstupy nelze
spojit s jednotlivými vstupy. Ve skutečnosti většina výstupů firem je natolik oddělitelná a
přehledná, že jednotlivé vstupy mohou být snadno odměněny na základě výstupů. Z
toho důvodu týmová produkce nemůže nabízet uspokojivé vysvětlení, proč firmy
existují.
Podle definice Lipnackové & Stampse (2000) je virtuální tým charakterizován jako
„skupina lidí, kteří spolupracují ve vzájemné závislosti za sdíleným účelem napříč
prostorem, časem a organizačních hranic za využití technologie.“ Townsend a kol.(2002)
zase říkají, že virtuální tým je „skupina geograficky nebo organizačně rozptýlených
spolupracovníků,

která využívá kombinace

telekomunikačních

a

informačních

technologií ke splnění organizačních úkolů“

12

Kirkman, B. L., Mathieu, J. E., „The role of virtuality in work team effectiveness“, Best
conference paper: Academy of Management, Annual meeting, Louisiana: srpen, 2004.
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Podle Kristofa (1995) a mnoha dalších autorů definujeme virtuální tým jako dočasnou,
kulturně rozdílnou, geograficky rozptýlenou, elektronicky komunikující pracovní skupinu.
Pojem dočasný v definici popisuje týmy, v nichž členové spolu ještě nikdy nepracovali a
kteří možná ani neočekávají, že spolu budou jako skupina ještě někdy pracovat
(Jarvenpaa & Ives, 1994; Lipnack & Stamps, 2000).
Charakteristika virtuálních týmů komplexně zahrnuje kulturní rozdílnosti členů, kteří
mohou myslet a jednat v souladu s různorodostí prostředí (DeSanctis & Poole, 1994).
Jak vidíme, v těchto i jiných definicích virtuálních týmů se opakují některé pojmy častěji
než jiné, a to především dočasnost, oddělení časem nebo prostorem, informační
technologie, kombinace technologií, vzájemná závislost.

Různá pojmenování pro virtuální týmy
Výzkumů, které se zabývají definicí virtuálních týmu, je velké množství, např. Belle,
Kozlowski, 2002; Alexander, 1997; stejně tak je mnoho výzkumů, které se soustřeďují na
rozdíly mezi klasickými a virtuálními týmy. Další velká skupina studií se zaměřuje na
studium předností a záporů virtuálních týmů ve srovnání s týmy klasickými v celé řadě
různých specifických situací - jmenujme namátkou např. Homan, McPherson, 2005. V
těchto studiích se objevuje mnoho různých pojmenování virtuálních týmů, počínaje
pojmy jako off-site teams, off-site employees, (jacísi mimosídelní pracovníci nebo
mimosídelní týmy) atd. a konče pojmy jako remote teams, distance teams (vzdálené,
oddělené týmy). Méně časté, někdy až úsměvné, jsou následující pojmenování: spider
web, cluster, third millenium group, perpetual matrice, postmodern organization,
alternate office, distributed global work teams, extended office nebo extended
enterprise, flexible manufacturing network. Přemíra těchto pojmenování někdy spíše
odráží vyšší ambice autorů, než skutečnou potřebu pojmenovávat virtuální týmy přesněji
či výstižněji.
Co však uvedená pojmenování shodně implikují, je geografická oddělenost členů
virtuálního týmu a týmů samotných od celé organizace. V tomto smyslu je
pravděpodobně výraz „vzdálené týmy“ (distant nebo remote teams) možná vhodnější
než nic neříkající výraz „virtuální“.
Představu, kdy se poprvé objevilo významné používání výrazu virtual team a jakým
tempem rostlo, nám poměrně přesně vytvoří následující graf, sestavený na základě
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aplikace Google13. Protože se v následujících stránkách podobný graf ještě objeví, je
třeba vysvětlit, že Google naskenoval přes 5,2 milionů knih14 v angličtině od roku 1800
do současnosti, a proto lze na velmi vysoké hladině významnosti vysledovat frekvenci
hledaných výrazů a přenést je na křivku. Není přitom pro naše účely relevantní, na jaké
škále se křivka pohybuje, ale jakou vykazuje tendenci. A pro tento cíl je uvedený graf
znamenitým pomocníkem.

Obrázek 2 Používání výrazu "virtual team" zdroj: Ngrams.googlelabs.com

Vidíme, že koncem 80. let začalo výrazu virtuální tým přibývat, aby pak v polovině 90. let
výraz virtuální tým nabral exponencionální vývoj. Bylo to však nejen slovo virtuální, ale
také další příbuzné výrazy, které s pojmem virtuální tým souvisí, jako např. email,
empowerment atd.

Obrázek 3 Používání dalších výrazů Zdroj: Ngrams.googlelabs.com

•

13

•

14

http://ngrams.googlelabs.com/

Před 19. stoletím bylo v angličtině publikováno pouze kolem 500 000 knih, proto je
hledání omezeno na knihy od roku 1800. Aplikace umožňuje také prohledat knih
v několika dalších jazycích, v ruštině, franštině, němčině, čínštině, španělštině a
hebrejštině.
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Ve spojitosti s výrazem virtuální se velmi často objevuje také výraz empowerment, který
se stal velmi módním a jeho popularita vedla až k nadužívání, zejména pak v podnikové a
podnikově-vzdělávací praxi. Tento fakt zřejmě také způsobil výrazné zbrzdění jeho růstu
na prahu 21. Století. A provázanost pojmu email s virtuálním už nikoho nepřekvapí. Proč
tato čísla uvádím? Právě proto, abych na konkrétních údajích doložil tvrzení, že
postupující komputerizace a elektronizace od poloviny 90. let ovlivňuje sociální vztahy.
Klíčovým důsledkem virtuálního organizování je skutečnost, že se tyto formy mohou
proměňovat, jejich hranice jsou značně rozmazané a jejich vztahy mají s větší
pravděpodobností spíše pružnou než pevnou formu. (Jarillo, 1993). Větší posun úkolů,
rolí nebo rozsah a obsah práce je ve virtuálních organizacích rovněž typický. Tak nastává
tzv. „kombinatorická svoboda“ (Mowshowitz, 1994) neboli schopnost dynamicky rozdělit
práci mezi lidi nebo podskupiny podle požadavků na pracovní zátěž. V některých
případech entity tvořící organizaci mohou participovat v několika virtuálních
organizacích současně a virtuální organizace dokonce nemusí právně vůbec existovat.
Stručně řečeno komponenty (jednotliví pracující, týmy, oddělení, jednotky nebo firmy),
které tvoří virtuální organizaci, jsou geograficky rozmístěny, profesně nebo kulturně
různorodé, elektronicky propojené a spjaté přes laterální vztahy. Tyto atributy umožňují
organizaci dynamicky modifikovat pracovní procesy tak, aby byly splněny požadavky
trhu, koordinovat přes formální a neformální kontrakty, měnit hranice firmy dle potřeby
a taktéž měnit jejich jednotlivé součásti.
Řada vědeckých pojednání si všímá větší přizpůsobivosti virtuálních týmů, kratší dobu
potřebnou pro zpětnou vazbu a reakci a také jejich vyšší specializovanost. Kritici naproti
tomu argumentují potenciálními zápory, jako např. větším sklonem ke konfliktu,
poklesem firemní loajality a vyšší pravděpodobnosti výskytu chyb a dysfunkcí (např.
Burris, 1993).
Typickým pro současné organizace je neustálý růst počtu virtuálních týmů. To
představuje pro tyto organizace zcela novou situaci, protože řízení takových týmů je
velmi odlišné od způsobu řízení klasických týmů, kde se lidé setkávají převážně nebo
výhradně tváří v tvář a jejichž řízení se po dlouhou dobu měnilo relativně pomalu.
Virtuální týmy jsou všude kolem nás a jejich počet se neustále zvyšuje. Jejich existence
umožňuje firmám rychlou a pružnou reakci na vnější prostředí. Virtuální týmy jsou
ideálním prostředkem pro rychlé a účinné přeskupování zdrojů a sil.
52

Některá specifika tradičních a virtuálních týmů
Existují podobné faktory, které jsou společné úspěšnému fungování klasických i
virtuálních týmů. Mezi tyto faktory můžeme zařadit:
•

Vysoká úroveň důvěry

•

Srozumitelná komunikace

•

Silné vedení

•

Patřičná technologická úroveň

Virtuální týmy naproti tomu čelí jistým novým překážkám, se kterými se tradiční týmy
často nebo nikdy nesetkají:
•

Vliv časových zón

•

Rozdílné jazyky

•

Rozdílná kultura a z toho vyplývající rozdílný přístup k řešení konfliktů

Protože osobní setkávání není u vzdálených týmů často možné, zejména jedná-li se o
krátkodobé projekty, velkou roli v utváření důvěry hrají telekonference a
videokonference, které umožňují vnímat rozdílné modulace a zabarvení hlasových
projevů ostatních a dokonce vidět jejich tváře a gestikulace. Tím mají členové virtuálních
týmů možnost přiřadit hlas nebo dokonce tvář konkrétnímu člověku.
Rostoucí oblíbenost virtuálních týmů je nejčastěji přisuzována těmto výhodám (Ahuja &
Galvin, 2001; Goodbody, 2005):
•

Výraznému snížení cestovních nákladů a času

•

Možnosti najímat talentované pracovníky kdekoliv na světě

•

Pozitivnímu vlivu na kreativitu a originalitu

•

Vytváření rovných příležitostí na pracovišti (nemocní či handicapovaní)

•

Redukci diskriminačních projevů např. kvůli rase, věku či pohlaví

Zároveň si však musíme být vědomi významných nedostatků, se kterými je existence
virtuálních týmů spjata:
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•

Vliv generačních rozdílů v ovládání moderních technologií (starší lidé zpravidla
mají menší nebo žádnou zkušenost s CMC)

•

Potřeba pravidelných školení o moderních technologiích, především kvůli
neustálým změnám a vývoji nových technologií

•

Potřeba organizačních změn - virtuální týmy se často nehodí do stávajícího
organizačního uspořádání. V některých odvětvích není například existence
virtuálních týmů vůbec možná (např. průmysl, hotelnictví, atd.)

•

Někteří lidé se pro virtuální týmovou práci nehodí, např. lidé, kteří jsou
významně stimulování interakcí s ostatními kolegy nebo lidé, kteří neradi
zůstávají delší dobu na jednom místě

Virtuální organizace
Někteří autoři se pokoušejí z definice virtuálních týmů přejít na definici virtuálních
organizací, jako např. Lipnack, Stamps (2000) nebo Potter a kol. (2004), kteří nové formy
organizací pro 21. století vidí jako soubory virtuálních týmů a sítí
Virtuální organizaci možno chápat jako soubor geograficky rozdělených, funkčně a/nebo
kulturně odlišných entit, které jsou propojeny elektronickými formami komunikace a
spoléhají se na laterální, dynamické vztahy. Přes svou různorodost společná identita
udržuje společnost v myslích členů, zákazníků nebo jiných složek.
Virtuální organizace bývá často popisována jako prosycená vnějšími svazky (Coyle a
Schnarr, 1995), řízená prostřednictvím týmů, které se podle potřeby spojují a rozdělují
(Lipnack a Stamps, 1997), jejíž zaměstnanci jsou od sebe fyzicky vzdáleni ( Barner, 1996).
Výsledkem je „společnost bez stěn“ (Galbraith, 1995), která funguje jako síť
spolupracujících lidí vyvíjejících činnost společně bez ohledu na místo a zaměstnavatele
(Hedberg, Dahlgren, Hansson a Olve, 1997). Jako příklad popisují Lockett a Holland
(1998) virtuální globální banku Barclay´s. Ta je tvořena globální sítí vzniklou spojením
existujících menších regionálních bank. Zákazníci regionálních bank mají pocit, že jsou
součástí velké globální banky, protože elektronická média jim přinášejí služby na celém
světě, i když stále zůstávají členy menší regionální banky. Tak se napětí mezi globálním a
lokálním vyrovnává a menší skupiny nebo firmy mohou existovat v rámci větších
organizací a využívat jejich výhod. Otázkou mimo tuto práci však zůstává, jak toto
pohlcování menších ryb rybou větší vidí konkrétní zaměstnanci a jaká je jejich skutečná
budoucnost po završeném spojení obou podniků.
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Typickým příkladem organizace, která využívá jak tradičních, tak vysoce virtuálních týmů,
může být společnost KODAK, jak uvádí Lipnack & Stamps (1997). Naproti tomu
společnosti z oblasti IT průmyslu v mnohem větší míře používají virtuálních týmů k
plnění svých globálních cílů, příkladem budiž Microsoft nebo Hewlett Packard. Například
společnost Sun Microsystems, která je představitelem decentralizovaných organizací,
využívá velmi aktivně virtuálních týmů, fungujících na dočasné, časově omezené bázi.
Úkol je stanoven, sestavíme tým, a když je úkol vyřešen, tým zase rychle rozpustíme.
Není výjimkou, že členové jednoho virtuálního týmu jsou členy i několika jiných týmů.
Přitom je pochopitelně typickou organizační strukturou maticová struktura.

Sun

Microsystems však používá také stabilní virtuální týmy, které spojují trvale své členy z
nejrůznějších koutů světa (Lipnack & Stamps, 1997). Harold Leavitt na základě série
svých experimentů s komunikací zformuloval několik závěrů, týkajících se směřování
komunikace:
•

Jednosměrná komunikace je rychlejší než obousměrná

•

Obousměrná komunikace je přesnější než jednosměrná

•

Odesílatelé se v obousměrné komunikaci cítí být pod tlakem, protože příjemci
mohou poukázat na jejich omyly a použít jich

•

Obousměrná komunikace se jeví jako hlasitější a méně uspořádaná. Naproti
tomu se jednosměrná komunikace může nezúčastněnému pozorovateli zdát
jevit účinná.

Rozmanitost konceptů virtuality
Někteří výzkumníci se ve svém výzkumu virtuálních týmů omezili na pouhou dichotomii
– virtuální a nevirtuální tým, přičemž virtuální tým byl pro ně tým, jehož členové se nikdy
nesetkali tváří v tvář (Jarvenpaa a kol., 1998; Kristof, Brown, Sims a kol Smith, 1995).
Townsend a kol. definují virtuální tým jako skupinu geograficky a/nebo organizačně
oddělených spolupracovníků, kteří jsou spojeni za pomoci kombinace telekomunikačních
a informačních technologií k plnění organizačních cílů. Tyto týmy se podle Townsenda
jen výjimečně, pokud vůbec, setkávají tváří v tvář (Townsend & kol. 1998:18). V
podobném duchu Bell a Kozlowski (2002:22) tvrdí, že právě chybějící kontakt tváří v tvář
z tradičních týmů vytváří týmy virtuální, a tím je od sebe odlišuje.
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Virtualita je s velkou pravděpodobností vícerozměrná (Cohen & Gibsonová, 2003;
Griffith & Neale, 2001; Townsend a kol., 1998 a další autoři) a její podoba proto bude
velmi variabilní.

Vysoce virtuální týmy komunikují převážně elektronicky s minimální

četností osobních kontaktů ve formě tváří v tvář. Méně virtuální týmy se budou setkávat
pravidelně např. na měsíčních poradách a v mezičase budou komunikovat elektronicky
nebo pomocí různých telekomunikačních technik. Jiné virtuální týmy mohou být značně
geograficky oddělené a nacházet se po celém světě na různých místech, zatímco jiné
virtuální týmy mohou být odděleny jen zdí nebo podlažím. Pravděpodobně
nejzávažnějším odlišujícím hlediskem pro určení stupně virtuality a jejích organizačních
důsledků bude tedy četnost kontaktů tváří v tvář.
Není překvapením, že co autor, to jiná definice rozdílu mezi klasickým a virtuálním
týmem. Jedni autoři vidí tento rozdíl v geografickém odloučení, jiní za zásadní nepovažují
geografické neboli prostorové odloučení, ale četnost a intenzitu používání CMC
prostředků pro komunikaci mezi členy týmu. Vycházejí přitom z logického závěru, že
stále častěji existují týmy, které i v rámci jedné budovy, nebo dokonce podlaží, se
dorozumívají a koordinují pomocí elektronické komunikace, aniž by přitom využívali
osobní kontakt tváří v tvář. V tom případě dochází k dost podobným situacím jako u
týmů geograficky oddělených.

Přehled dosavadních koncepcí
Průkopnická práce Bella a Kozlowského (2002) pracovala se čtyřmi pojmy, na jejichž
základě autoři definují úroveň virtuality:
•

Časovost

•

Překonávání hranic

•

Životní cyklus

•

Role členů

Bell a Kozlowski tyto pojmy vysvětlují ve své práci o typologii virtuálních týmů takto:
Časová oddělenost, čili existence časových pásem, se lépe překonává využitím
asynchronních prostředků elektronické komunikace, zatímco synchronní komunikace se
nejlépe uplatní tam, kde není časový rozdíl příliš významný, tj. alespoň část pracovních
dob účastníků komunikace se překrývá. Jsou-li úkoly založeny na intenzivní vzájemné
provázanosti členů týmů, je existence časových pásem překážkou. Naopak, je-li možné
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úkoly vykonávat samostatně, v nižší závislosti na ostatních, nepředstavuje časové
oddělení žádný problém. Autoři tvrdí, že s růstem komplexity narůstá potřeba
součinnosti v reálném čase.
Vedle překážek spojených s časem a prostorem se virtuální týmy setkávají také s celou
řadou dalších překážek, jako jsou kulturní rozdíly, funkční a organizační bariéry. Virtuální
týmy mají oproti tradičním týmům výhodu v lepší adaptabilitě a flexibilitě a jsou tak
schopny lépe a rychleji reagovat na změny. Nespornou výhodou virtuálních týmů je
možnost vyhledávat a zaměstnávat talentované lidi na celém světě. Hledají-li marně
úzce specializovaného experta na jednom konci světa, není problém najít takového
člověka na opačném konci světa a začít s ním spolupracovat. Stejně tak, jak firmy
nacházejí své potřebné experty ve světě, dochází ke střetům s odlišnými kulturami.
Virtuální týmy se u svých členů potýkají s odlišnými zvyklostmi, s odlišným systémem
hodnot, např. individualismem na jedné a kolektivismem na druhé straně, s vyhýbáním
se nejistotě či odlišným vztahem k moci (Hofstede, 1991). Tyto všechny vlivy se projevují
v přístupu k práci i k ostatním členů týmu a může být někdy velmi obtížné uvedené
překážky překonávat. V této souvislosti se autoři domnívají, že méně komplexnější úkoly
nevyžadují tak intenzivní vztahy a proto nejsou uvedené překážky pro virtuální tak
závažné, jako v případě komplexních úkolů, které vyžadují intenzivní časté kontakty a
zpravidla trvalejší vztahy či dlouhodobou existenci týmu.
Virtuální týmy mají také různě dlouhé životní cykly. Často jsou tyto týmy vytvářeny za
konkrétním cílem, a pokud je tento cíl splněn, tým se rozpustí. To umožňuje organizacím
rychle přeskupovat síly a zdroje podle aktuální potřeby. Fungování členů virtuálních
týmů je proto ve srovnání s jejich fungováním v týmech tradičních mnohem kratší.
Pokud je tedy úkol komplexní a náročný, je existence virtuálního týmu delší a vazby
trvalejší. Pokud je úkol méně komplexní, je členství v týmu méně trvalé a také životnost
týmu jako celku je kratší.
Členové virtuálního týmu často zastávají více rolí ve svém i v dalších virtuálních týmech.
Bell a Kozlowski předpokládají, že s rostoucí náročností a komplexitou úkolů se bude
členům virtuálních týmů počet jejich rolí snižovat a zároveň poroste důraz na jejich
aktivní účast a rychlou dosažitelnost. Pokud jsou úkoly méně komplexní, není zapotřebí
intenzivní interakce členů týmu, postačuje asynchronní komunikace, a proto mohou
členové takového typu virtuálního týmu zastávat více rolí.
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V souvislosti s tím nabývá na významu způsob a možnost zjišťování úrovně virtuality
týmu. Jak jsem již uvedl, dříve převládaly poznatky, že virtuální tým je prostý protipól či
opak klasického týmu. Že tým je buď virtuální, tj. když jeho členové se vůbec nepotkávají
nebo neznají, nebo že jde o typický tým, tak jak ho známe – složený z jedinců, kteří se
denně setkávají v celé řadě interakcí převážně formou osobního styku, tudíž tváří v tvář.
Přitom se takový tým musí nenávratně rozhodnout, jakou cestou se vydá. Koneckonců
příkladem dřívějšího způsobu striktního nahlížení na existenci virtuálních a nevirtuálních
týmů je Paetau (1999:41) „V určitém bodě v průběhu své historie virtuální podniky
dosahují křižovatky, kde se musí rozhodnout mezi udržením své jednoty (“autopoiesis“
15

) a zachováním tradiční organizace organizované v souladu s klasickými prostředky (tj.

organizovaný jinými osobami), nebo se rozhodnou pro svůj virtuální charakter se
současnou ztrátou sociální subjektivity, vedoucí k organizaci volně připojené k síti“
Přestože se výzkumu virtuálních týmů věnovala celá řada výzkumníků, jsou dosavadní
poznatky o typologii těchto týmů velmi omezené. Přínos do oblasti zkoumání typologie
virtuálních organizací a týmů částečně vnesla studie Petera Weisse (2000), který na
základě měření sedmi znaků virtuality (flexibilita, časové omezení, důvěra, trh, integrace,
intenzita propojení, síťová struktura), vytvořených na základě literatury o sítích a
spolupráci týmů, zformuloval model virtuální organizace.
Kupříkladu Griffith a kol. (2003) rozlišují úroveň virtuality názorně podle tři rozměrů:
•

úroveň technologické podpory využívaná týmem

•

podíl práce, kterou tým vykonává za pomoci členů vzdálených místně a/nebo
časově

•

rozložení fyzických míst, obsazených členy týmu

Poměrně radikální stanovisko vyjadřují často citovaní Kirkman a Mathieu (2005), když
tvrdí, že geografická vzdálenost již není měřítkem pro týmovou virtualitu, ale že spíše

•

15

Autopoiesis neboli „sebetvorba". Autopoietický systém je samostatná, od svého okolí
vlastními hranicemi oddělená jednotka s charakteristickou schopností udržovat se funkční
prostřednictvím procesů seberegulace. Jedná se o uzavřený, sebeorganizovaný systém,
který si vytváří své vlastní hranice. Tento systém je však otevřený vzhledem k výměně
hmoty a energie se svým okolím. Autoři pojmu, H. Maturana a F. Varela, tento koncept
rozvinuli v práci Autopoiesis and cognition : The realization of the living (1980) Niklas
Luhmann považoval autopoiesis za sítě produktů a jejich komponentů, které ji
spoluvytvářejí a ustanovují v prostoru, ve kterém existují. Hranice každé sítě tvoří též
součásti, které se podílejí na jejím utváření. Podle Luhmanna je tento systém také
sebereferenční. Autopoietickým systémem jsou také komunikační systémy, např. jazyk.
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motivuje k širšímu používání prostředků virtuální kooperace. Také tito autoři použili k
definici virtuality tři rozměry:
•

úroveň používání virtuálních nástrojů (email, videokonference, systémy pro
podporu skupinových rozhodovacích procesů, …)

•

množství informací přenesené těmito technologiemi

•

synchronicita virtuálních interakcí

Geografická oddělenost týmů tedy podle Kirkmana a Mathieu přestává být měřítkem
úrovně virtuality, stejně jako několik dalších faktorů. Kirkman & Mathieu (2005)
představili model tří kategorií podpůrných faktorů týmové virtuality, tj. kontext (velikost
týmu a podíl jeho členů na jednom místě), kompatibilita médií a členů týmu (komplexita
úkolů a úroveň kompetencí členů týmu) a dynamika týmu v čase (vyspělost týmu, fáze
vývoje týmu), které zvyšují nebo naopak snižují celkovou virtualitu týmů.
Kirkman a Mathieu (2005) do svého modelu virtuality již nezahrnuli geografickou
vzdálenost, neboť zcela logicky tvrdí, že i členové týmu, kteří spolu sdílejí stejné místo,
spolu mohou komunikovat a také skutečně komunikují vysoce virtuálním způsobem,
neboli za využití bohatých médií elektronické komunikace. Jejich model virtuality tedy
obsahuje
a) rozsah používán virtuálních prostředků (např. email, skype atd.),
b) informační hodnotu, kterou tyto nástroje poskytují a
c) synchronicitu virtuálních interakcí
Vycházejí přitom z názoru, že geografická vzdálenost je pouze jedním z podpůrných
faktorů virtuality, jako např. podíl geograficky odloučených členů týmu na celkovém
počtu lidí v týmu, dynamika týmu nebo také soulad úkolů a používaných médií apod.
Gurtnerová, Kolbeová a Boosová (2007) navrhují do Kirkman-Mathieuovy definice
modelu virtuálního týmu zařadit ještě komunikační média a prostorovou vzdálenost,
přičemž doporučují sledovat vedlejší podpůrné faktory virtuality, tj. velikost týmu,
zkušenost s médii a stáří týmu.
Některé předcházející studie si všímaly dynamiky a procesů ve virtuálních týmech jako je
důvěra, vůdcovství, komunikace, koordinační mechanismy a výkon (především
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Järvenpäa a kol., 1998; a také Maznievski a Chudoba, 2000). Dalšími směry, kterými se
zkoumání ubíralo, byl výzkum virtuálních týmů - např. v této práci často zmiňovaný Bell
a Kozlowski (2002). Výsledkem těchto zkoumání byly návrhy různých modelů virtuality.
Rozdílné úrovně virtuality vyžadují rozdílné řídící principy, rozdílné fungování týmů a
jejich dynamiku. Je zřejmé, že vysoce virtuální týmy se budou jinak řídit a koordinovat,
než týmy s nízkou virtualitou, že týmy s vysokou virtualitou mají jinou frekvenci interakcí
než týmy s virtualitou nižší apod. Základním předpokladem fungování virtuálních týmů je
elektronická komunikace. To znamená, že koordinační mechanismy a výkon jsou
ovlivňovány touto komunikací a rovněž úrovní virtuality.

2.3 Elektronické

komunikační

prostředky

týmové

komunikace
Elektronické komunikační prostředky, které umožňují týmovou komunikaci, se rychle
vyvíjejí a stejně tak rychle zastarávají. Některé komunikační prostředky jsou populární,
zatímco jiné stojí na okraji zájmu a používání. V následujícím textu se pokusím o jejich
stručný přehled.

Tele- nebo Audiokonference
Telekonference (audiokonference) jsou nejlevnějším způsobem virtuálních porad.
Několik lidí současně telefonuje a navzájem se slyší. Tak získáváte možnost hovořit
současně s lidmi ze vzdálených míst.

Telekonference poskytují všichni telefonní

operátoři a je možné také využít např. Skype, který je zdarma. Jsou zde však jisté
nedostatky, jako např. existence časových pásem, nedostatek vizuálního kontaktu, tj.
chybějící odezva, nemožnost pozorovat reakce atd. Také je zapotřebí kontrolovat, aby se
z telekonference nestalo neúčelné diskutování o ničem nebo aby se účastníci vzájemně
nepřerušovali.

Videokonference
Videokonference a rovněž webové konference jsou velmi oblíbeným způsobem virtuální
komunikace. Videokonference využívají video kanály (připojení), které propojí vzdálená
místa podobně jako telefon. Účastníci se vidí, slyší, mohou okamžitě reagovat. Můžeme
tak vést porady, provádět školení, debatovat atd. Videokonference můžeme organizovat
dvěma

základními

způsoby,

buď

použijeme

přímé

vysokorychlostní

linky,

velkoformátové projekce, potřebná audiovizuální zařízení u každého koncového
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uživatele, nebo použijeme levnější metodu – služby firem, které poskytují prostory pro
organizaci videokonferencí, jako např. hotely, specializované agentury apod.

Webové konference
Jsou rovněž velmi levné, využívají běžně dostupných počítačů, kamery a internetu. S
rostoucí rychlostí připojení a klesající cenou je tato možnost stále populárnější a široce
využívaná. Na rozdíl od tele- a videokonferencí je zde velikou výhodou možnost sdílení
dokumentů, projekce prezentací, virtuální flipchart atd. Webové konference umožňují
hlasování, chatování, sdílení aplikací a prezentací, sdílení počítačů a další. Zařízení pro
webové porady dále umožňují brainstorming, výběr a kategorizaci, hlasování, skupinové
rozhodování, ankety, plánování a dokumentaci.

Nástroje Web 2.0 a sociální sítě
Koncept Web 2.0, jehož cílem bylo usnadňování komunikace, sdílení informací,
vzájemné propojení a spolupráce na Internetu, vedl postupně ke vzniku webových
komunit, hostujících serverů a aplikací a tím umožnil vznik sociálních sítí, wikistránek,
blogů a sdílení audia- a videa. Tyto nástroje byly původně zaměřeny na asynchronní
komunikaci mezi mnoha účastníky s neformálními a osobními vztahy. Mohou se však
používat i jako doplňkové nástroje pro firemní využití, tj. pro podporu virtuálních týmů,
sdílení znalostí a vznik a udržování široké sítě účastníků. Mezi uvedené nástroje
zahrnujeme sociální sítě, blogy, wikistránky, sdílení médií, tagování (tagging- indexování
zajímavých obsahů), RSS, a tzv. social messaging. Konkrétně jde o často zmiňované
LinkedIn, Facebook, Twitter, SecondLife, Youtube, atd.
Nástroje pro virtuální spolupráci jsou často zařazovány do dvou vzájemně odlišných
skupin: tzv. 2D a 3D.
Co jsou 2D virtuální nástroje
Wiki a podobně založený software umožňuje uživatelům spolupracovat na vzájemně
propojených dokumentech za využití WYSIWYG editorů nebo různých programovacích
jazyků. Nejznámějším příkladem může být volně dostupná a uživateli spravovaná
Wikipedie, která se od svého vzniku v roce 2001 stala největší encyklopedií na světě.
Takové znalostní databáze na principu Wiki má dnes k dispozici i celá řada organizací,
které

svým

členům

umožňují

vytvářet

např.

znalostní

databáze.

Různých

specializovaných Wiki webů existuje celá řada a jejich snadné vzájemné srovnání můžete
provádět na stránkách WikiMatrix.
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Jsou-li potřeby organizace menší, je možné využívat dalších online nástrojů jako známý a
pracovními či výzkumnými týmy hojně využívaný Google Documents. Ten využívá
vlastního vizuálního editoru k vytváření sdílených dokumentů, které je možné buď jen
prohlížet, nebo je i editovat. Přístup k těmto dokumentům je velmi důkladně zabezpečen
a je možné nastavovat mnoho přístupových úrovní. Na Webu také narazíte na Zoho
Writer, což je online textový editor, který obsahuje také úplnou integraci s již zmíněným
Google Documents a umožňuje tak přístup k dalším nástrojům. Stranou nezůstal také
Microsoft nebo třeba Adobe, kteří nabízejí vlastní aplikace k vytváření dokumentů a
řízení jejich přístupnosti, tj. Office Live Workspace, respektive Adobe Buzzword .
Dropbox je podobný software, který umožňuje sdílení a ukládání dokumentů.
Konkurenty Google Documents jsou také ThinkFree Office nebo Zoho office, které jsou
co do možností takřka identické s Google Documents.

Basecamp naproti tomu

umožňuje sestavování projektových týmů, skupin zákazníků a podobně, přičemž
využíváte všech možných způsobů komunikace, sdílení a ukládání dokumentů a
chatování. Britskou alternativou k Basecampu je Huddle, jehož nedávná integrace s
prostředím LinkedIn mu dodává významné postavení. LinkedIn je patrně největší síť pro
síťování businessmanů a firem, jakýsi Facebook businessu.
Jiným příkladem 2D online nástrojů může být iLine, který lze použít k online web nebo
video konferencím. Společně s kolegy se pracuje na dokumentech pomocí video chatu,
přímého přístupu k dokumentům buď offline nebo online. Zajímavým doplňkem tohoto
nástroje je propojení několika počítačů a společná výprava na některý vybraný web,
který spolu účastníci procházejí. Konferenčním nástrojem je také SimpleEvent, který
představuje volně dostupný call servis.
Meetingy a konference nabízí také GoToMeeting, Microsoft Office Live Meeting, WebEx,
Adobe Acrobat Connect a TeamApart. Konkrétně TeamApart stojí za bližší zmínku, neboť
umožňuje organizaci konferencí a meetingů za využití audia, chatu nebo webové
kamery, nabízí možnost virtuální projekce prezentací, psaní na flipchart, organizace
kulatých stolů, porad, brainstormingů atd. Samozřejmě vše za úplatu.
Hlasové zprávy umožňuje zanechávat Jott, který je ihned převádí do psané emailové
podoby. Je možné pro své kolegy nastavit schránky a posílat jim tam zprávy. Snadno lze
vytvářet pracovní skupiny, plánovat schůzky, které se automaticky zanášejí do Google
Calendar, a třeba toto vše ovládat přes Twitter pouhým hlasovým pokynem.
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Google Calendar je opravdu online kalendář, jak název napovídá. Zde si s účastníci
plánují schůzky, sdílejí informace a dokonce přes RSS tyto informace lehce a příjemně
publikují na webu s libovolně nastavenými přístupovými právy.
Mocným nástrojem se pomalu, ale jistě, i přes řadu legislativních překážek, stává nástroj
nazvaný Google Wave, který je směsicí sociálních sítí, synchronních či asynchronních
komunikačních nástrojů a propojených sdílených dokumentů na způsob Wiki, který je
integrován do vyhledávacího klienta. Opět virtuálním týmům umožňuje spolupráci v
reálném i nereálném čase, ale navíc také umožňuje živě sledovat editování a zakládání
dokumentů v reálném čase. Umožňuje také sledovat, jak a kým byl dokument postupně
tvořen, než dosáhl finální podoby, lze rovněž pohodlně řídit přístupová práva k
dokumentům a také přinášet pomocí řady gadgetů a robotů informační zdroje zvenčí.
Software od skupiny SAP nazvaný Gravity je určen pro prostředí Google Wave a
umožňuje modelaci a simulaci. Gravity se do Googlu začleňuje jako typický gadget a díky
němu mohou účastníci provádět modelování nejrůznějších procesů téměř v reálném
čase.
Co jsou 3D virtuální nástroje
Do této skupiny patří několik nástrojů (webů), které se již nějakou dobu vyvíjejí a jejichž
popularita vykazuje jisté výkyvy. Existují nadšené ovace a přijetí mezi jedněmi uživateli,
stejně tak však existují silné výhrady k jejich používání.
3Dwalkthroughs.com využívá technologii Qwaq a jeho unikátnost spočívá v možnosti
spolupráce v reálném čase a sdílení dokumentů. Je umožněno používat různé animované
avatary, pracovat v 3D kancelářích vybavenými stropními ventilátory a rostoucími
rostlinami! Někteří uživatelé tvrdí, že Qwaq 3D svět je směsicí prostředí a vlastností,
které mají Second Life a WebEx. V Qwaqu spolupráce probíhá v týmu s kolegy nebo se
zákazníky, využívá se veřejně přístupného fóra, ve virtuálním prostoru se pracuje na
dokumentech a jakmile jsou dokončeny, vyjmou se z virtuálního světa a umístí se na
„reálný“ počítač. Pohyb probíhá v 3D prostředí, využívá se např. laserového ukazovátka,
máte možnost sledovat, kam se ostatní dívají a zda pracují, jak by měli. Díky těmto a
mnoha dalším vlastnostem využíváte sociálních vztahů a navazujete kontakty s ostatními
téměř jako v reálném světě. Můžete propojovat virtuální kanceláře mezi sebou nebo je
třeba propojíte s těmi reálnými. V jakémkoliv okamžiku můžete danou situaci uložit,
takže se k ní můžete kdykoliv pohodlně vrátit. Důležité je, že veškerá práce se děje v
reálném čase a vy opravdu vidíte, co se právě děje! A neméně důležité je, že všechna
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komunikace je šifrována, že je nasazen mocný firewall, že zkrátka vaše komunikace a
data jsou bezpečně utajeny.
RedesignMe.com je nástroj pro online spolupráci určený pro malé týmy od 2 do 10
členů. Do této rodiny nástrojů se řadí Present.ly, Communote nebo také Yammer. Tvůrci
těchto nástrojů se zaměřují na mikro-messaging a online spolupráci malých týmů či
skupin.
Způsob, jakým se virtuální prostor vytváří, je velmi jednoduchý a zároveň podporuje
představivost a kreativitu. Z mnoha předem připravených předloh můžeme vytvářet
kanceláře, místnosti pro meetingy, zařizovat je nábytkem a podobně.

Vhodnost technologií pro různé situace
Studie viceprezidentky J. Youngové ze společnosti Facilitate.com , která se zabývá
vytvářením software pro podnikovou elektronickou komunikaci, seřadila současné
prostředky elektronické komunikace podle jejich vhodnosti.

Virtuální nástroje
Synchronní
Asynchronní

Účel
Prezentace

Audiokonference, Videokonference,
Webové konference

Koordinace

Instant messaging (ICQ, Skype)

Webové porady, Webové ankety

Sběr dat
Podpora kreativity

Email, Kalendáře, Sociální sítě

Webové konference

Sociální sítě
Webové porady

Rozhodování

Audiokonference, Videokonference,
Webové konference
Webové porady, Webové ankety

Budování týmu

Audiokonference, Videokonference,
Instant messaging
Audiokonference, Videokonference,

Týmová angažovanost Webové konference, Instant
messaging

Sociální sítě
Email, Kalendáře, Sociální sítě,
Archivace dokumentů

Obrázek 4 Vhodnost komunikačních nástrojů dle Youngové

Úloha tzv. virtuálních světů a sociálních sítí v komunikaci pracovních
týmů
Vedle řady diskuzí na téma elektronická komunikace, virtualita, virtuální organizace a
virtuální týmy se také často objevují aktuální témata, týkající se možností internetových
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sociálních sítí a jejich významu. Pro tuto práci bude problematika sociálních sítí zajímavá
zejména ve srovnání s rozvojem firemních a týmových virtuálních světů.
Úvahy o budoucnosti virtuálních týmů v nedávné době výrazně ovlivnil vývoj softwaru,
který umožňuje zapojení skutečných týmů do virtuálního světa. Virtuální svět známý
jako Second Life umožňuje účastníkům vstupovat do virtuálních interakcí, které
dokonale simulují skutečný svět. Podobný software, známý pod názvem Metateam,
poskytuje týmový rámec, který je schopen modelovat týmové struktury, interakce a
procesy a usnadňuje efektivní spolupráci časově a prostorově odděleným členům týmů.
Průkopníkem na poli setkávání skutečných týmů ve virtuálních světech je společnost
IBM. V současné době provozuje na stránkách Second Life více než 50 regionů včetně
marketingových a prodejních oddělení. IBM ve spolupráci s tvůrcem stránek, společností
Linden Lab, vypracovala vlastní firewall, který umožňuje ochranu před zraky ostatních
obyvatel Secondlife.com a který poskytuje dostatek soukromí pro tréninky a školení
zaměstnanců IBM16 . Mezi jinými firemními zájemci o využití virtuálního prostoru se
objevuje také společnost Intel a společnost U. S. Naval Undersea Warfare Center, které
v současné době testují možnosti zapojení do tohoto virtuálního prostoru17 .
Cisco, Dell, Xerox a další využívají virtuální prostor k setkávání svých pracovních týmů.
Konzultační společnost Accenture dokonce ve světě Second Life prováděla přijímací
pohovory a náběr nových zaměstnanců. V současné době (2009)již více než 1400
institucí využívá virtuální prostředí k aktivitám, které jsou typické spíše pro tradiční,
reálné prostředí. Výhoda používání virtuálních světů pro setkávání virtuálních týmů je
zcela zřejmá: pracovníci se potkávají se svými kolegy z nejrůznějších částí světa a
zůstávají přitom u svých počítačů. Odpadají cestovní náklady, odpadá ztráta času při
přesunech a také odpadají náklady na stravování a nájem konferenčních prostor.
Zkušební provoz na 1 rok zahájila také University of Texas, která Second Life využívá pro
všech svých 16 kampusů.
Přestože dojmy účastníků z interakcí ve virtuálním prostoru byly zpočátku velmi
rozpačité, drtivá většina z nich později vzpomínala na uskutečněná setkání s nadšením.
16

http://work.secondlife.com/en-US/successstories/case/ibm/

17

http://news.cnet.com/8301-13577_3-10217315-36.html
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Nejčastěji uváděli, že konverzace opravdu probíhaly jako v reálném životě a nejvíce si na
nich cenili právě vysoké reálnosti.
Imperial College London v prostoru Second Life vytvořila v roce 2007 region (ostrov)
věnovaný výzkumu v oblasti zdravotnictví. Od té doby jejich středisko navštívilo více než
13000 různých avatarů, kteří zde uskutečnili 32000 návštěv. Návštěvníci mohou volně
procházet ostrovem, prohlédnou si nemocnici a zúčastnit se veřejných přednášek či
seminářů.

Pokud zde probíhá odborný výzkum, jsou některé virtuální prostory

veřejnosti nepřístupné. Duchovním otcem této myšlenky je David Taylor, který za své
vzdělávací aktivity ve virtuálním prostoru již získal uznání lékařských odborníků na celém
světě. Lékaři zde mohou zkoušet různé medicínské metody a postupy, aniž by ohrozili
zdraví pacienta.
Virtuální meeting je něco zcela jiného než pouhá telekonference – v průběhu virtuálního
setkání můžete provádět prezentace, diskutovat se svými kolegy, procházet se po
chodbách nebo sedět s kolegy při kávě a přátelsky debatovat. Na virtuálních plátnech ve
virtuálních sálech můžete promítat své prezentace a reagovat na poznámky z publika
stejně jako při běžné „reálné“ konferenci. Účastníci setkání nabývají nejrůznějších podob
díky předdefinovaným avatarům, které se přivádějí k životu pomocí jednoduchých
povelů, takže se jejich virtuální dvojník chová jako by byl opravdu živý. Zvedá ruku, otáčí
se, je netrpělivý nebo naopak pozorný, vyrušuje ostatní nebo je zamlklý. Podoba avatarů
je u řady firem striktně omezena, takže je nepředstavitelné, že byste firemní meeting
navštívili například v šortkách nebo plavkách.
Již zmíněná společnost IBM vybrala z téměř 200 000 zaměstnanců IBM 330 odborníků,
kteří se ve dnech 21. – 23. října 2009 sešli v prostorách virtuálního světa Second Life na
konferenci o virtuálních světech (Virtual World Conference) poprvé v historii přímo ve
virtuálním prostoru. V průběhu konference v jakékoliv denní době se v kongresové hale
procházelo minimálně 10-20 diskutujících odborníků. Na konferenci se účastnilo přes
200 registrovaných účastníků, kteří si vyslechli 3 hlavní projevy a mohli navštívit 37 sekcí.
Pozoruhodné bylo, že prezentace bylo možno sledovat také na projekčních plátnech ve
virtuální zahradě. Nezanedbatelná byla otázka nákladů. Příprava konference vyšla na 80
tisíc dolarů, přičemž úspory za cestovné a ubytování přesáhly 250 tisíc dolarů. Úspory na
produktivitě práce byly rovněž značné. Tím, že zaměstnanci nemuseli nikam cestovat,
mohli pokračovat v práci a nesnížená produktivita tedy přinesla dalších 150 tisíc dolarů.
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Podle závěrečné zprávy z konference vyjadřovali účastníci radost a překvapení z účasti
na konferenci a těšili se na další podobné aktivity18.
Počet aktivních účastníků virtuálního života Secondlife.com dosahuje v současné době
650 000 skutečných osob, kteří ve virtuálním světě dohromady strávili více než 10
milionů hodin. Po počátečním rychlém nástupu počtu návštěvníků virtuálního prostoru
se jejich růst výrazně zpomalil a nyní začíná opět mírně růst. Cena pro využívání
virtuálního světa pro firemní účely se pohybuje od 55 000 dolarů. Tato cena firmám již
umožňuje přenášet budovy, oblečení nebo nábytek mezi firemním regionem a veřejným
regionem. Firmám je umožněno provozovat až 8 různých „ostrovů“, např. konferenční
prostor, školicí středisko, náborové středisko apod. Najednou je možno připojit až 700
firemních účastníků. Zaměstnanci jsou nuceni vlastnit minimálně dva avatary – jednoho
pro firemní účely a druhého pro pohyb ve veřejném prostoru. K dispozici je cca 10
základních podob s různými etnicitami a vzhledem.
Pokles zájmu o Second Life byl způsoben zklamáním firem, které zjistily, že Second Life
není vhodný pro zvýšení jejich odbytu, že není také příliš vhodný jako marketingové
médium. Proti virtuálnímu světu se postavil mocný nepřítel představovaný sdílením
filmů na stránkách Youtube.com a především vznik sociálních sítí na internetu, mezi
kterými zcela jasně dominuje

Facebook, s velkým odstupem pak následuje třeba

Myspace, Twitter a další. Facebook se v krátké době stal naprostým fenoménem, jen v
září 2009 se na jeho stránky alespoň jednou přihlásilo více než 750 000 uživatelů.

Obrázek 5 Pokles zájmu o Second Life, zdroj: Google.com

•

18

How Meeting In Second Life Transformed IBM’s Technology Elite Into Virtual World
Believers, Linden lab, Case Study, 2009, dostupné na http://work.secondlife.com
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Jak se liší virtuální svět od sociálních sítí?
Sociální sítě a jejich popularita jsou na rozdíl od poklesu zájmu o virtuální světy na
jasném vzestupu. Velikost Second Life je v současné době odhadována 7 milionů různých
avatarů, které jsou ovládány asi 4 miliony uživatelů. Ve srovnání s počtem účastníků
sociální sítě Facebook jde však pouze o desetinu a tento počet se každým týdnem
zvyšuje o milion uživatelů! To znamená, že každý měsíc Facebooku přibývá takový počet
uživatelů, jaký odpovídá celkové velikosti virtuálního světa Second Life19 .
Druhé hledisko, které výrazně odlišuje Facebook od světa Second Life je intenzita
přístupů. Ze 40 milionů uživatelů Facebooku se jich nejméně jedenkrát denně připojuje
plných 50%, zatímco do virtuálního světa Second Life vstupuje pouhých 25% uživatelů za
posledních 30 dnů.
Na sociální síti Facebook také lidé používají své skutečné jméno a ne jen nějaký
vymyšlený nickname (přezdívku) svého avatara. Otázka přístupu do obou světů odhalí
další rozdíly – zatímco na přístup do světa Second Life potřebujete speciální software a
poměrně vyspělý hardware (více než polovina dotazovaných studentů v mých
seminářích uváděla, že nemohou Second Life na svém počítači spustit), na připojení do
Facebooku Vám postačí jen registrace a internetový prohlížeč.
Vedle nadšených ovací Facebooku a dalších sociálních sítí se objevují také kritické
názory20.

Jedním z typických kritiků je i Rebecca Jestice, redaktorka serveru

Leadingvirtually.com, která uvádí, že na Facebooku trávila stále více času, aby byla
schopna udržovat svůj profil aktivní a aby byla vůbec schopna reagovat na potřeby
komunikace se stále rostoucí sociální sítí svých kontaktů. Zmiňuje také, že údaje na
Facebooku jsou vážným ohrožením soukromí, například skupina studentů z MIT sestavila
program, který je schopen z veřejně přístupných údajů na Facebooku odhadnout
sexuální orientaci vybraného uživatele, i když se tento uživatel o své sexuální orientaci
vůbec nezmiňuje. Časté kvízy na stránkách Facebooku představují druhou závažnou
hrozbu ochraně soukromí, protože nikdy nevíte, kdo vaše odpovědi sbírá a za jakým
účelem. Internet je zásobárnou obrovského množství informací, která se neustále plní
záznamy, které po sobě zanecháváte. Velký bratr nikdy nespí a možná budete
překvapeni, co všechno jste o sobě na Internetu prozradili už jen svým pouhým klikáním
a prohlížením. Chcete-li opravdu vidět, jaké na Internetu zanecháváte stopy, zadejte své
19 http://vodpod.com/watch/2045423-social-media-revolution
20 http://www.leadingvirtually.com/?author=4
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jméno a příjmení například do www.google.com nebo přímo na speciální vyhledávač
osob www.Yasni.com a uvidíte o sobě informace, o kterých možná sami ani nevíte.
Asi největší nebezpečí pak sociální sítě představují pro váš reálný život. Na internetu
trávíte značné množství času a tento čas jste v minulosti věnovali osobnímu kontaktu se
svými přáteli. V osobním životě jste si vybírali za přátele lidi, kteří jsou pro vás důležití.
Na síti si lidé především vybírají vás a je jich tolik, že s nimi ani nestíháte komunikovat.
Brzy budete několik stovek přátel, které jste nikdy neviděli a jejichž komunikace vás
zcela svede z reálného do virtuálního světa. Světa, který vlastně neexistuje.

Přednosti virtuálního světa Second Life pro pracovní týmy
Virtuální světy jsou však mimořádně důležité jak pro řízení a komunikaci virtuálních
týmů, tak pro jejich účastníky. Usnadňují komunikaci napříč času a prostoru, výrazně
zlevňují koordinaci týmů, jejich komunikaci a setkávání.
Pro virtuální týmy existuje dnes celá řada nástrojů, které usnadňují komunikaci. Jedná se
zejména o počítačové videokonference, softwarovou podporu týmové spolupráce,
telekonference, intranet a internet. Jedna z nejnovějších metod a v současné době
„nejvirtuálnější“ je však využívání virtuálního světa k setkávání virtuálních týmů – Second
Life.
Second Life oficiálně zahájil provoz v roce 2003. Nejprve jako sociální prostor pro
setkávání účastníků, později - a to je pro nás nejzajímavější – jako prostor pro firemní
uživatele. Nechci zde příliš podrobně Second Life rozebírat, tak jen několik základních
informací. Existuje zde vlastní virtuální ekonomika, která používá takzvané linden dolary,
které lze proměnit za reálné dolary v kurzu cca 270 L$ za 1 USD. Základní registrace je
sice zdarma, ale k aktivní účasti ve světě je třeba získat pozemek nebo ostrov a zaplatit
za něj. S pozemkem pak může libovolně nakládat a založit si třeba výdělečnou činnost.
Prodávají se avatary, skripty, animace atd. nakupují a prodávají se pozemky, služby,
doplňky pro vaše avatary apod. Například uživatelka AILIN GRAEF v roce 2006 získala ze
svých virtuálních aktivit 1 milion USD čistého zisku.
V Second Life najdete i různé koncerty, křest desek, projekce, dokonce tu narazíte i na
zločinnost podobnou virům. Autoři vytvořili skripty, které umožnily množení některých
objektů, které následně ochromily provoz serverů. Výukové aktivity, které se zde
odehrávají poměrně často, jsou zdarma i za úhradu. Vznikla zde četná muzea, knihovny,
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virtuální univerzity atd. Dne 14. ledna 2009 zde například proběhla virtuální konference
brněnského Kabinetu knihovnictví (součást FF Masarykovy univerzity) a časopisu Inflow.
Pro sociology je Second Life obzvláště bohatým a zajímavým zdrojem informací.
Simulace reálného života pomocí virtuálních světů umožňuje například provádět terapii
– lidé si mohou nanečisto vyzkoušet různé situace bez obav ze zesměšnění. Bylo
pozorováno, že lidé, kteří mají v reálném životě komplexy ze svého vzhledu (např.
obezita), si po krátké době pobytu ve virtuálním světě zvýší své sebevědomí a vystupují
rozhodněji a bez obav v reálných interakcích. Jsou schopni si osvojit sebevědomé
chování svého avatara, kterého si sestaví zcela podle svých představ a který představuje
jejich virtuální alter ego.
Stranou aktivit nezůstaly ani české firmy, najdete zde Spartu nebo Staropramen a
samozřejmě český ostrov Bohemia21, který je obsazen asi 60 tisíci uživateli, z nichž je asi
desetina aktivních. Dokonce Český rozhlas zde zprovoznil svoji budovu a vysílá zde Radio
Wave.
Dne 22. září 2009 společnost Linden Lab, tvůrce Second Life, oznámila, že její uživatelé
strávili ve virtuálním světě 1 miliardu hodin, čili plných 115 let. Průměrný uživatel tak
strávil o 33% více času ve virtuálním světě, než tomu bylo minulý rok. Stráví zde tedy o
něco více než 100 minut při každé své návštěvě, což je výrazně delší doba než stráví
průměrný uživatel na Facebooku. Objem celkových transakcí přesáhl 1 miliardu
skutečných US dolarů, přičemž polovina z tohoto obratu vznikla za poslední rok. Každý
měsíc se zde tak nyní obrací 50 milionů dolarů, což posouvá Second Life na jasnou první
pozici mezi všemi virtuálními ekonomikami světa. Také výroba virtuálního zboží je
unikátní, uživatelé vyrobí denně 250 tisíc výrobků, oblečením počínaje, auty, budovami a
příslušenstvím konče.
Několik čísel postačí k získání představy o významu virtuálního světa: objem dat,
tvořících obsah virtuálního prostoru, přesáhl 270 terabytů a za poslední rok vzrostl o
100%. V oblasti poskytování přenosu hlasu po internetu společnost Linden Lab zaujímá
první místo. Účastníci života ve virtuálním prostoru Second Life denně napíší přes 600
milionů slov a jejich bydliště se z 60% nachází mimo území Spojených států v téměř 200
21

http://www.lupa.cz/clanky/second-life-8211-zivot-ve-virtualni-realite/

70

státech světa. Každou sekundu je odesláno 1250 textových zpráv. Velikost virtuálního
světa se dá přesně změřit. V okamžiku, kdy píšu tyto řádky, je rozloha virtuálního světa
Second Life srovnatelná se státem Rhode Island, je tedy velká zhruba jako dvojnásobek
ostrova Teneriffe (asi 2057 km2), největšího ostrova Kanárských ostrovů. Jen v období
mezi 1. čtvrtletím roku 2008 a roku 2009 vzrostla rozloha virtuálního světa o 75%.
Obchod na sociálních sítích překročil 1 miliardu dolarů za rok 2009 a očekává se objem
1,6 miliardy v roce 2010.

Obrázek 6 Objem obchodů v sociálních sítích, zdroj : Insidevirtualgoods.com

Jak vypadá největší svět virtuálních sítí Facebook v číslech?
Uvádím zde Facebook proto, že se stal v nedávné době doménou nejen jednotlivých
uživatelů, ale především firemní komunikace a prezentace. Je stále častěji využíván
vyspělými pracovními týmy. Jeho význam je natolik fenomenální, že sám o sobě
Facebook vystačí na stovky disertačních prací a vědeckých článků. Na rozdíl od různých
teoretických úvah proč, kde a jak, zde přiblížím stručně a jasně, jaký vliv na elektronickou
komunikaci Facebook vykonává.
V roce 2009 registruje přes 300 milionů uživatelů, přičemž polovina z těchto uživatelů je
aktivními účastníky sociálního života. Nejrychleji rostoucí věková skupina jsou lidé nad
35 let. Každý z účastníků má v průměru 135 přátel. Každý měsíc na stránky přibude cca 2
miliardy fotografií a 14 milionu videí a uskuteční se 3 miliony událostí (events). Denně
dochází průměrně k 45 milionům změn a aktualizací.
V lednu 2009 byla zveřejněna statistika největších sociálních sítí na Internetu.
Dominantní postavení Facebooku je zřejmé, stejně tak i rychlý nástup Twitteru (z 22. na
3. místo)
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Obrázek 7 Pořadí sociálních sítí, zdroj compete.com

Jaká je věková struktura Facebooku? Vidíme, že nejsilněji jsou zastoupeni lidé mezi 18 až
35 lety, kteří tvoří téměř 60% uživatelů!
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Obrázek 8 Věková struktura uživatelů
Facebooku, Zdroj: Inside.facebook.com,
prosinec 2008
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Vývoj v letech 2005 – 2009 jasně ukazuje raketový start zájmu o Facebook, při poklesu
zájmu o MySpace. Youtube zaznamenává mírnější, ale stabilní růst zájmu. Twitter se
krátce po uvedení na trh také začíná více projevovat. Všechny uvedené křivky však také
potvrzují, že zájem o Second Life je ve srovnání se zájmem o sociální sítě zanedbatelný.
Graf zobrazující vývoj zájmu o Second life je na obrázku č. 10.
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Obrázek 9 Zájem o vybrané sociální sítě. Zdroj:Google.com

Jiné a poměrně přesné ukazatele o provozu zmíněných stránek poskytuje internetový
analytický přehled Alexa, kde můžete zadívat nejen vyhledávání daných výrazů, ale také
provoz (unikátní přístupy) na stránkách. Podle této statistiky je provoz Second Life na 3
887. místě, zatímco youtube nebo Facebook jsou na významných předních místech.
Youtube zaujímá v internetovém provozu 4. místo a Facebook dokonce 2. místo. Jak
vypadá žebříček největších stránek z hlediska objemu provozu? Údaje z listopadu 2009
vypadají následovně:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stránky
Google
Facebook
Yahoo!
YouTube
Windows Live
Wikipedia
Blogger.com
Baidu.com
Microsoft Network (MSN)
Yahoo!
QQ.COM
Myspace
Google India
Twitter
Google China
Google Germany
Microsoft Corporation
WordPress.com
Amazon.com

Tabulka 1 Pořadí stránek podle objemu provozu Zdroj: Alexa.com

Grafické zobrazení vývoje provozu na Secondlife ukazuje na zřejmý propad v průběhu
roku 2008, ačkoliv poslední vývoj v přístupech odráží zvýšený zájem korporátní klientely
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o využívání virtuálního prostoru, který může vyrovnat ztráty způsobené odlivem
soukromých uživatelů do světa sociálních sítí.

Obrázek 10 Provoz na Secondlife.com

Již zmíněný silný nástup Twitter.com je nejlépe zřetelný ve srovnání s poklesem zájmu o
Myspace.com, jak ukazuje níže uvedený obrázek. Twitter navštíví kolem 4% uživatelů
internetu, zatímco zájem o Myspace poklesl téměř o polovinu, tj. z 8% na cca 4%.

Obrázek 11 Srovnání myspace.com a twitter.com

Youtube.com si udržuje stabilní úroveň provozu, zatímco Facebook.com ukazuje, že se
zcela jistě stává novým fenoménem na síti. Youtube dnes navštěvuje průměrně 22%
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všech uživatelů internetu, neboli každý pátý uživatel zavítá na jejich stránky. Facebook v
současné době navštěvuje téměř 30 % všech uživatel internetu, což znamená, že každý
třetí uživatel internetu navštíví Facebook!

Jak dále s elektronickou komunikací
Z uvedených přehledů vyplývá následující závěr: Zájem o virtuální světy mezi jednotlivci,
týmy i organizacemi vytrvale stoupá. Týmy a organizace tak získávají nové možnosti pro
efektivní a levnou spolupráci. Organizacím a týmům je umožněna komunikace napříč
časem a prostorem, umožňující rychlý a velmi bohatý přenos. Virtuální světy navíc
umožňují nejrůznější simulace reálných situací, které by bez tohoto prostředí byly jen
obtížně realizovatelné. Tento způsob komunikace je však natolik odlišný od všeho, co
dosud známe, že potrvá ještě nějaký čas, než budeme schopni určit hlavní směr vývoje.
Bude se vývoj ubírat směrem k používání zástupných symbolů (avatarů) ve virtuálním
světě nebo půjde spíše cestou používání elektronických prostředků v reálném světě?
Poslední trendy ukazují, že jednotliví uživatelé se z mnoha důvodů o virtuální světy již
příliš nezajímají a soustřeďují svůj zájem především na aktivní účast v sociálních
internetových sítích. Tento jev je pozoruhodný. Znamená odliv zájmu z virtuálních světů,
jako je již zmíněný Second Life, směrem ke „skutečným“ sociálním sítím bez využití
zástupných avatarů (animovaných postav).

Zájem o sociální sítě mezi jednotlivci

mnohonásobně převyšuje zájem o život ve virtuálním prostoru a rovněž počet uživatelů
sociálních sítí se dynamicky zvyšuje. Mezi jednotlivými sociálními sítěmi dochází k
přelévání zájmu, dominantní sociální sítí se velmi výrazně stává Facebook.
Na základě uvedeného tvrdím, že virtuální světy pomalu ztrácejí svůj význam a pro
týmovou a pro organizační komunikaci se stále více stává vhodnějším používání
sociálních internetových sítí jako prostředku pro virtuální setkávání, komunikaci a
spolupráci. Zda a jak dlouho tento trend potrvá, nebo se zájem organizací přelije jiným
směrem, však dosud nelze odhadnout.

2.4 Vliv elektronické komunikace na pracovní týmy
Změny, které vyvolalo hromadné zavádění počítačových technologií do organizací,
výrazně ovlivnily způsob a rychlost komunikace. To, co dříve trvalo několik dní a
vyžadovalo více úkonů, dnes trvá několik vteřin. Jedním kliknutím odešlete zprávu, na
kolik adres chcete. Tyto změny se právem staly předmětem výzkumu psychologů,
sociologů, matematiků, teoretiků řízení a dalších vědců.
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Sociálně psychologické důsledky elektronické komunikace se soustředily na srovnávání s
komunikací tváří v tvář - FtF. Elektronická komunikace je primárně psaná komunikace,
přestože se stále více prosazuje také hlasová komunikace a stejně tak i audiovizuální
komunikace (Skype). Pro elektronickou komunikaci je typická nepřítomnost neverbální
komunikace i jistá forma anonymity.
V této části práce představím dosavadní studie a výzkumy v oblasti elektronické
komunikace a FtF, jejichž závěry umožní proniknout do současné úrovně poznatků o
elektronické komunikaci. Převážná část zmíněných studií byla zpracována formou
experimentů nebo případových studií a týkala se psané elektronické komunikace, tedy
CMC.
Experimenty v psychologii nebo sociologii slouží k ověřování a získávání empirických
poznatků v plánované a výzkumníkem řízené situaci. V sociologii je však často obtížné
provádět skutečný experiment, který odpovídá všem požadavkům kladeným na pravý
experiment, proto se nejčastěji setkáváme s kvazi experimenty. Nejčastěji se tyto
experimenty odehrávají ve formě her a rovněž za využití principů a nástrojů teorie her.
Oblíbenými experimenty jsou variace na vězňovo dilema, různé koordinační hry apod.
Dalším typickým rysem experimentů je účast studentů. To je nejlevnější a nejsnadnější
varianta pro všechny akademiky, neboť takové experimenty lze provádět ve třídě a se
studenty, které výzkumník vyučuje. Ne vždy je však taková možnost ku prospěchu věci.
Některé výsledky experimentů se studenty, které se vztahují k výzkumu organizací, se
jen obtížně dají aplikovat na skutečné členy organizací, jejichž věk, životní a pracovní
zkušenost je od studentů značně odlišují.
•

Skupiny komunikující pomocí elektronické komunikace potřebují ke

splnění úkolu více času.
Psaní zpráv trvá samozřejmě déle než mluvený projev a podle názoru výzkumníků
Siegela, Dubrovskeho, Kiesleran a McGuire (1986) lze až 40% rozdílů v čase přičíst právě
vlivu pomalého psaní. Hitz, Johnson, Turoff (1986) dokonce uvádějí, že skupina CMC
musela svůj úkol ukončit pro neúměrné časové zatížení.
Literatura klade velký důraz na to, že řešení úkolů a jejich dokončení při použití
elektronických médií nejsou rychlejší. Mimoto schůzky face-to-face jsou rychlejší ( Siegel
et al., 1986, Weisband, Schneider a Connolly, 1995, Williams, 1977), dokonce i v
případech, kdy úkoly nejsou složité (např. Straus, 1996). Mody elektronické komunikace
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založené na hlase jsou zvláště efektivní pro dokončení úkolu, i když lidé při komunikaci
používají dvojnásobný počet slov v porovnání s čistým. Je možné, že zvýšení rychlosti
hlasové kapacity v elektronické poště v budoucnu přinese organizacím výsledky, zatím
však výzkum v oblasti schopnosti elektronické komunikace nenaznačuje snížení objemu
komunikace, ani zvýšení výkonu při plnění úkolů.
•

V stejném čase skupiny CMC méně komunikovaly než skupiny FtF

Až na několik výjimek (Weisbad, 1992; Dubrovsky, Kiesler a Seth, 1991) byl objem
vyměněných komentářů u skupin CMC výrazně menší než u skupin FtF, ať měřeno
počtem komentářů za stejný čas nebo počtem komentářů vůbec. Přestože komunikace u
skupin CMC trvala déle, byl jejich výkon srovnatelný se skupinou FtF. Komunikace
formou CMC byla více zaměřena na úkol a stručnější než komunikace FtF. Souhrnně lze
tvrdit, že komunikace skupin CMC a FtF byla víceméně stejná, co se týká komunikace o
úkolech. Lišila se v socio-emocionální rovině, kde FtF komunikace byla bohatší právě o
tyto prvky. FtF komunikace snadněji uvolňovala napětí a nalézala shodu, zatímco CMC
komunikace spočívala zejména ve výměně názorů a komentářů, návrhů a direkcí a
obsahovala méně spontánních projevů.
•

Komunikace CMC je kreativnější

Skupiny využívající CMC vytvářejí více užitečných nápadů (Gallupe, Bastianutti Cooper,
1991). Zároveň bylo zjištěno, že jednotlivci nebo skupiny komunikující pomocí CMC se v
kvalitě a množství neliší. Skupiny interagující pomocí CMC se však na rozdíl od
jednotlivců, rovněž komunikujících pomocí CMC, cítily více vtaženy do vzájemné
kooperace.
Hollingshead (1996) zjistil, že skupiny tvořené jedinci s různým postavením dělaly horší
rozhodnutí a méně zohledňovaly kritické informace než skupiny tvořené jedinci se
stejným postavením, a to jak v prostředí CMC, tak v prostředí FtF. Dále zjistil, že větší
skupiny produkovaly podstatně více nápadů vyšší kvality než skupiny malé, že systémy
pro podporu skupinového rozhodování v prostředí CMC mohou zkvalitnit brainstorming.
Oproti běžně zastávanému a mnohokrát zmiňovanému názoru, že s velikostí skupiny
klesá výkon jedince, potvrdili Gallup, Dennis, Cooper, Valacich, Bastianutti a Nunamaker
(1992), že ve skupinách komunikujících za využití elektronické komunikace zůstal výkon
nezměněn. Výkon však rychle klesl, pokud nastaly technické obtíže – což překvapí jen
málokoho, neboť už v čs. armádě se s oblibou říkávalo, že „bez spojeni neni veleni“.
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•

Statusové rozdíly v CMC komunikaci jsou méně patrné a zvyšují

participaci
V komunikaci FtF ovlivňují statusové rozdíly participaci ve skupině – jedinci s vyšším
statusem více participují a naopak. Tento jev nebyl v CMC zaznamenán a naopak bylo
pozorováno, že úroveň participace jednotlivců je stejná či alespoň vyrovnanější než ve
skupinách komunikujících FtF.(např. McGuire, 1987). Dubrovsky (1991) zjistil, že CMC
komunikace nemívá jednoho dominantního komunikátora a že jednotlivci s vysokým i
nízkým statusem participují víceméně na stejné úrovni.
Dřívější studie o vnímání hierarchických rozdílů v organizacích (Sprould & Kiesler, 1986)
uváděly, že sdělení zasílaná podřízenými se neliší od sdělení zasílaných osobami v řídícím
postavení a lze tudíž opodstatněně tvrdit, že používání emailů v organizacích spíše
smazává hierarchické rozdíly. V emailech často chyběly tituly, označení funkcí a pozic,
nedalo se usuzovat na věk autora ani jeho vzhled. Tento názor byl podporován i dalšími
studiemi (Taha & Caldwell, 1993; Dubrovsky, Kiesler, Sethma, 1991; Pliskin & Romm,
1997). Email podle těchto studií přispěl k vytvoření iluze fyzické a emociální blízkosti a
vedl ke snížení pocitu hierarchické posloupnosti v organizaci. To podpořilo vzájemné
výměny nápadů a myšlenek, které nebyly brzděny pocitem podřízenosti či strachem z
případných negativních projevů nadřízených. Tyto emaily vykazovaly rovněž neformální
úpravu, chyběla velká písmena u jmen či názvů.
Elektronické prostředky komunikace snižují přirozené rozdíly náležející k úrovni v
hierarchii (Sproull & Kiesler, 1986) a snižují některé společenské zábrany a překážky
komunikace. Dubrovsky, Kiesler a Sethna (1991) naznačili, že rozdílné postavení
komunikujících by mohlo být redukováno v rámci elektronických skupin. Weisband,
Schneider a Connolly (1995) však poukázali na to, že „nálepka“ postavení a dojem na ní
založený měly mnohem větší dopad na účast a vliv než komunikační média. Fakt, že
hierarchie a status mají pravděpodobně větší dopad na to, jak lidé komunikují než
komunikační médium, můžeme považovat spíše za strukturální efekt.
V kontextu malých rozdílů v hierarchii bude email více využíván k mnohem osobnějším
interakcím. Obecně řečeno, v tomto kontextu se bude vyskytovat mnohem více
emailových zpráv.). Jiné studie potvrdily, že CMC egalizuje participaci členů skupiny a
snižuje statusové rozdíly (Dubrovsky, Kiesler, Setha, 1991).
Pantelli (2002) výše zmíněné studie pečlivě pročetla a poté prozkoumala emailové texty
ve své instituci – University of Bath, v nichž hledala stopy po hierarchických
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organizačních strukturách v textu. A brzy došla k názoru, že po pečlivém zkoumání zde
tyto stopy, na první pohled neviditelné, lze dohledat. Jak již bylo v tomto textu na jiném
místě zmíněno, v elektronickém psaném projevu se projevují rysy typické pro psaný i
mluvený diskurs. Pantelli (2002) zjistila, že charakteristiky typické pro psaný projev jsou
převážně obsaženy v emailech zasílaných podřízenými a naopak, charakteristiky
mluveného projevu jsou typické pro emaily psané nadřízenými. Dále identifikovala na
vzorku 213 emailů, zasílaných buď přímo, nebo v kopii administrativní pracovnici
univerzity, že emaily psané profesory často obsahují funkci i tituly, mají ustálenou formu
a jsou jasně strukturovány. Tyto emaily také mnohdy postrádaly pozdravy, ať již uvítací
nebo závěrečné, nebo jméno na konci. Jejich obsah byl direktivní. Námitka, že tituly či
celé jméno je automaticky vloženo do textu, zde neobstojí, neboť ostatní kolegové tuto
funkci emailu nepoužívali a i tak je možné nad automaticky vkládaný text napsat své
jméno. S největší pravděpodobností zde šlo o zdůraznění funkce a tudíž hierarchického
postavení. Toto zjištění, kontrastuje se závěry studií zmíněných výše.
Uvedenou studii nutno vidět i ve světle jejích omezení. Akademické prostředí je
povětšinou tradiční, konzervativní, někdy i strnulé, obývané ctihodnými akademiky a
bylo by spíše překvapením, kdyby se v jejich emailech častěji objevovaly především
charakteristiky mluveného, neformálního, projevu. Spíše je třeba tuto studii vidět jako
argument pro tvrzení, že charakter emailu se liší podle sociálních skupin v organizaci.
Obraty, používané ve sledované komunikaci, rovněž svědčily pro existenci hierarchických
rozdílů. Krátké, instruktážní, direktivní emaily utvrzovaly hierarchickou pozici
nadřízených, přestože neobsahovaly plný titul či funkci. Nezamýšleně a skrytě pak tyto
emaily implikovaly hierarchické nerovnosti a stíraly demokratický rovnostářský charakter
elektronické komunikace, který konstatovaly dřívější studie.
Je třeba si však uvědomit, že samotné komunikační médium není schopno stírat či
snižovat hierarchické rozdíly či napětí. Poskytuje však příležitost pro komunikátory, aby
vytvořili prostředí pro přátelskou, kreativní a efektivní komunikaci bez zbytečného
napětí a stresu.
•

V předem daných časových podmínkách se výkon FtF a CMC liší

CMC skupiny vykazují vyšší výkon než skupiny FtF v plnění úkolů, které nevyžadují socioemocionální interakce. Tam, kde je zapotřebí vyšší úroveň socio-emocionální interakce,
skupiny CMC výrazně ztrácejí na výkonu ve srovnání se skupinami FtF. Konkrétně
potřeba vyšší vzájemné závislosti, koordinace nebo rychlé domluvy značně
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znevýhodňuje skupiny komunikující prostřednictvím elektronické komunikace (Kiesler,
1985; Gallupe, 1991; Strauss a McGrath, 1994). CMC komunikace obsahovala méně
spontánních otázek a více formálních výrazů. Obdobně konstatovali Hollingshead,
McGrath a O´Connor (1993), že FtF skupiny dominovaly nad skupinami CMC ve
vyjednávacích úkolech a úkolech vyžadujících vyšší zapojení intelektu. Překvapivě si
skupiny CM nevedly špatně v úkolech zaměřených na kreativitu a rozhodování, kde jejich
výsledky byly srovnatelné s výsledky skupin FtF (Hollingshead, McGrath a O´Connor,
1993). Schopnost dosáhnout správného řešení byla podle Dalyho (1993) stejná v obou
skupinách, což potvrzují i Strauss a McGrath (1994), kteří nenašli žádné rozdíly ani v
kvalitě výkonu obou skupin.
Souhrnně řečeno, v kvalitě řešení a ve výkonu není mezi skupinami FtF a CMC rozdíl. Ten
nastává, pokud mají skupiny čas omezen – pak jsou skupiny CMC nuceny více
improvizovat, šetří na socio-emocionální komunikaci a omezují se na diskuzi výhradně o
úkolu (Wiesband, 1992).
Rhee, Pirkul, Jacob a Barkhi (1995) ve své empirické studii založené na laboratorním
experimentu testovali rozdílný vliv počítačem zprostředkované komunikace (CMC) a
komunikace tváří v tvář (FtF) na výkon tříčlenných skupin při plnění vyjednávacích úloh.
Potvrdili, že vyjednávači, kteří komunikovali výhradně počítači, mají sklon chápat
vyjednávání jako nulovou situaci typu Win-Lose (má výhra je tvá ztráta) a mnohem déle
se snažili dosáhnout vzájemné shody, než vyjednávači, kteří mohli komunikovat FtF.
Členové vyjednávacích skupin, které komunikovaly výhradně pomocí počítače, také byli
se svým výkonem, dosaženou shodou i vzájemnou komunikací méně spokojeni, než
členové skupin s osobní FtF komunikací. Rhee, Pirkul, Jacob a Barkhi proto tvrdí, že
výhradně počítačová komunikace vede k nižšímu výkonu.
•

Gender a výkon

Pro měření výkonu skupin a vzájemného očekávání byl vytvořen index se sedmi
položkami: inteligence, kompetence, přesvědčivost, vliv, laskavost, schopnost a
kvalifikace. Shelly a další (2001) nalezli u respondentů genderové rozdíly v posuzování
neznámého protějšku. Pro ženy byla shoda mnohem důležitější než pro muže. Ženy
zároveň měly vyšší očekávání než muži, měli větší vůli vidět výkon jejich neznámého
partnera v lepším světle než muži. Muži jsou zřejmě více soutěživí a domnívají se, že
jejich protějšek není tak dobrý jak by na jeho místě byli oni. To je však již spekulace. Tato
studie nám říká, že gender se možná stává zajímavou proměnnou při studiu emocí a
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nálad ve skupině, nelze však na základě dosavadních poznatků formulovat jednoznačný
závěr.
•

Emoce v elektronické komunikaci

Dřívější výzkumy ukázaly, že CMC zvyšuje produktivitu při vytváření nových idejí
(Gallupe, Bastianutti & Cooper, 1991V podmínkách, kdy nevidíme partnerovu tvář, může
být socio-emocionální pojítko značně oslabené a komunikace pozměněna. Jeden ze
způsobů, jak partnerovi zprostředkovat pocity, které právě prožívám, je použití značek
známých jako emotikon (emoční ikona) či spíše smajlík. Jejich použití se nebývale
rozšířilo a provází nás v mobilní i v elektronické komunikaci. Rivera, Cooke a Bauhs
(1996) ve své menší studii zjistili, že emotikony používala většina respondentů a uvedla,
že jim jejich používání pomáhá ke kvalitnějšímu skupinovému rozhodování. Statistická
analýza však nepotvrdila, že by emotikony ovlivnily soulad v rozhodování. Konkrétně při
hře na přežití byla konformita vyšší než ve výběrových úkolech. Zároveň nebylo
potvrzeno, že by použití emotikonů mělo vliv na snadnější vyvolání vzpomínek, přestože
účastníci v průměru více vzpomínali na hru na přežití než na cokoliv jiného. To však může
být způsobeno tím, že je hra zřejmě více bavila. Vliv emotikonů na délku textu také nebyl
prokázán, zajímavé však bylo, že účastníci experimentu posílali více emotikonů záměrně
rozzlobenému spoluhráči. Experiment však paradoxně ukázal, že používání emotikonů
nezabránilo účastníkům v negativním hodnocení úrovně participace a nespokojenosti s
celkovým komunikačním procesem. Autoři to vysvětlují tím, že účastníci experimentu,
kteří používali emotikony, je zasílali především rozzlobeným spoluhráčům, aby je naladili
do lepší nálady, a ztráceli tak čas na plnění úkolu. Přesto jsou emotikony považovány za
efektivní způsob sdělování nálady a obohacování socio-emocionální úrovně komunikace.
•

V CMC skupinách se projevuje nižší tlak sociálních norem

Přestože tato oblast není literaturou příliš pokryta, tvrdí několik studií, že ve skupinách
CMC vládne nižší sklon ke konformitě a jejich cesta k vzájemnému souhlasu je tudíž
zdlouhavá (Dubrovski, 1991; McGuire, 1987; Weisband, 1992; ) . Siegel a kol. (1986)
zjistili, že při komunikaci CMC měli členové skupiny menší zábrany, např. se častěji
vyjadřovali rozohněně a používali silné výrazy. Kiesler a kol. (1984) zjistili, že ostřejší
poznámky se při CMC konferencích vyskytují častěji se než při FtF komunikaci a dále pak
že jsou takové poznámky častější při anonymní CMC komunikaci než při neanonymní
komunikaci CMC.
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Matheson a Zanna (1988, 1990) zjistili, že účastníci elektronické komunikace mají
rozvinutější soukromé vědomí sama sebe a zaostalejší veřejné vědomí sama sebe.
V roce 1988 použili Smilowitz, Compton a Flint staré Aschovy (1956) studie k zjištění
konformity a porovnali Aschovy výsledky se zjištěními, které získali v experimentu se
skupinou používající výhradně CMC, a došli k názoru, že v této skupině je konformita
výrazně nižší. Ukázalo se zkrátka, že CMC účinně působí na snižování sociálního tlaku,
který respondenty nutil ke konformitě. Kromě toho byli respondenti ve srovnání s
komunikací FtF kritičtější k přenášeným informacím a zároveň ochotnější tyto informace
zpracovávat.
V některých studiích však byly zaznamenány odvolávky členů skupiny CMC na sociální
normy, takže je jasné, že si je sami členové skupiny uvědomovali a volali po jejich
respektování. Otázkou je, do jaké míry je několik zmíněných osamocených studií natolik
relevantních, aby bylo možno jejich závěry považovat za dané. Spíše by bylo zapotřebí
tuto problematiku znovu prozkoumat v nějaké rozsáhlejší dlouhodobé studii.
•

Ve skupinách CMC je porozumění úkolu i porozumění ostatním na nižší

úrovni
Několik studií zaznamenalo, že pochopení úkolu i chápání ostatních členů skupiny je
výrazně nižší než ve skupinách FtF. Bylo zjištěno, že např. závěry z jednání CMC skupin
byly chápány i zapsány odlišně a že na vině je s největší pravděpodobností špatné
porozumění úkolům, rozhodnutím, popř. ostatním kolegům (Strauss a McGrath, 1994;
Daly, 1993). Shrnuji tedy, že elektronická komunikace může zhoršovat porozumění a
negativně ovlivnit jasnost srozumitelnost komunikace.
•

Hodnocení ostatních členů CMC skupiny je nižší než ve skupinách FtF

Již Kiesler (1985) uvedl, že vzájemné hodnocení účastníků CMC skupin bylo nižší než u
členů FtF skupin a třebaže např. Matheson a Zanna (1988) nezaznamenali žádné rozdíly,
tento názor byl potvrzen celou řadou dalších pozorování. Hollingsheadova (1993)
dlouhodobá studie uvádí, že skupiny komunikující pomocí prostředků CMC, potvrzovaly
pozitivní vliv elektronické komunikace na jejich výkon. Například dávání příkazů nebo
jejich přijímání nevykázalo žádné rozdíly mezi FtF a CMC skupinami, řešení neshod však
bylo značně preferováno prostřednictvím FtF komunikace. Obdobně jako v jiných
studiích, i zde byli členové FtF skupin více spokojeni se svým výkonem i se svými kolegy
než členové CMC skupin.
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Charakter úkolu zřejmě předznamenává typ médií, který účastníci komunikace zvolí. Ve
zmíněných studiích lidé pro většinu úkolů preferovali FtF, CMC však byla překvapivě
preferována v případě vytváření nových myšlenek (brainstormingu), kde by se dal spíše
předpokládat pozitivní vliv okamžité odezvy od kolegů a naslouchání jejich návrhům.
•

Sebehodnocení a hodnocení ostatních

Četné výzkumy v oblasti komunikace FtF a elektronické komunikace ukázaly, že
sebehodnocení v komunikaci CMC je značně nadhodnocené ve srovnání s hodnocením
ze strany kolegů nebo ve srovnání s objektivními měřítky (např. Atwater & Yammarino,
1997; Harris & Schaubroeck, 1988;). Weisbandová a Atwaterová (1999) uvádějí, že
příčinou těchto chybných hodnocení je a) nedostatek sebereflexe, b) obrana vlastního
ega, c) chybějící odezva od ostatních, kdy v podmínkách elektronické komunikace
nemáte okamžitou reakci od ostatních, kdy nevidíte, jak se ostatní tváří, jak gestikulují
apod. Bohatší média dovolují lidem modifikovat jejich sdělení a reagovat tak náležitým
způsobem na ostatní za využití neverbálních a paralingvistických technik. Autorky
uvádějí řadu dalších studií, které potvrdily, že hodnocení vlastní osoby je při
sebehodnocení značně idealizované. K tomu zajisté přispívá i množství faktorů, jako
např. nedostatek sebereflexe nebo obrana vlastního ega, přehlížení negativních
hodnocení své osoby ostatními atd. Významným faktorem je absence neverbálních
reakcí ostatních, která za normálních okolností koriguje vnímání vlastní osoby
(nesouhlasné posuňky, zvedání obočí, pochechtávání apod.) a lidé se více zamýšlejí nad
významem těchto signálů. V jejich výzkumu založeném na dotazování 100
vysokoškolských studentů byly navrženy a ověřeny následující hypotézy:
Členové skupiny, kteří komunikovali FtF, měli k sobě pozitivnější vztah než členové
skupin CMC. Ve skupinách CMC bylo sebehodnocení mnohem vyšší než ve skupinách
FtF. Členové CMC skupin hodnotili ostatní podle skutečného přínosu. Rozdíly v rozpětí
hodnocení jednotlivých členů FtF a CMC bylo vyšší v FtF skupinách. Autorky také
navrhují, aby se členové virtuálních týmů, neboli CMC skupin, scházeli před započetím
úkolů a nastolili rychlou důvěru mezi členy týmu, což zásadně přispěje k urychlenému
nárůstu výkonu a kooperace. Řada výzkumů sice potvrdila, že i virtuální týmy důvěru
postupně budují, avšak mnohem bolestivěji a pomaleji než týmy FtF.
Tyto závěry vycházejí z předpokladu, že členové skupiny, kteří interagují tváří v tvář,
přikládají více významu vizuálnímu dojmu, barvě hlasu, očnímu kontaktu atd., než
skupiny komunikující elektronicky. Některé dřívější výzkumy potvrdily, že čím méně se
83

členové skupiny znají, tím větší je pravděpodobnost, že jejich vzájemné hodnocení bude
nepříznivé (např. Wilder, B. 1981).
Na druhé straně nedostatek nedůležitých vizuálních a zvukových vjemů umožňuje lidem
komunikujícím elektronicky více se soustředit na práci, kterou vykonávají. Hinds (1997)
kupříkladu zjistil, že dodatečné sociální informace přenášené přes bohatší medium,
způsobovaly přetížení příjemců informací. A docházelo dokonce k tomu, že lidé
přestávali být schopni reálně hodnotit přínos ostatních, právě kvůli informačnímu
přetížení v podobě nedůležitých, ale četných, signálů a vjemů.
Straus (1998) ověřil předpoklad, že telefonická interview pro přijetí do zaměstnání
odhalí více podstatných informací o výkonu respondenta než osobní setkání, kde hrají
svoji roli další nedůležité, ale rušivé elementy.
Počáteční kontakt tváří v tvář v každém případě podpoří a urychlí vzájemnou oblibu a
poslouží k vytvoření důvěry. Ostatně, vznik důvěry v prostředí elektronicky
komunikujících týmů se stal předmětem dalšího výzkumu, o kterém se podrobněji
zmíním dále v textu.
•

Optimální velikost skupiny v CMC

Palme (1998) a Turoff, Hiltz (1993) se zabývali myšlenkou, jak stanovit optimální velikost
skupiny pro elektronickou komunikaci pomocí emailu. Většina elektronické komunikace
formou emailu je zaměřena na komunikaci ve skupině. Emailoví klienti mají pro tento
účel řadu funkcí, které umožňují hromadné zasílání zpráv určitým skupinám adresátů
jediným kliknutím. Skupinová komunikace pomocí e-mailu se výrazně odlišuje od
běžných pracovních schůzek a porad. Video konference nebo telefonické konference
mají podobný charakter jako setkání FtF. Odehrávají se v předem dané době na předem
daném místě. V tom se liší od e-mailů, které můžete zasílat z různých míst, v různou
dobu. Máte možnost si přečíst došlé zprávy, přečíst si reakce ostatních a rozmyslet si
svoji reakci. Odpověď zasíláte v době, která vám vyhovuje.
Lidé zpravidla píší pomaleji, než čtou. Čtení je však ještě rychlejší než běžná osobní
komunikace FtF, tedy naslouchání a odpovídání. Pro skupiny větší než 5 členů je proto
efektivnější používat psanou elektronickou komunikaci.
Je jasné, že diskuse ve skupinách nad 5-8 členů je zdlouhavá a nepříliš přínosná.
Zpravidla takové setkání trvá déle, než bylo naplánováno, každý nemá možnost
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vystoupit, nedaří se pokrýt všechny body programu, lidé mají pocit ztráty času a nejsou
obecně příliš dobře naladěni pro takové druhy pracovních schůzek.
Palme (1993) stanovil jednoduchými úvahami a výpočty, že optimální velikost skupiny
pro osobní FtF setkání je 3-7 osob. Obdobným způsobem došel k názoru, že optimální
velikost skupiny pro komunikaci e-mailem nebo pomocí počítačové konference je 20-100
lidí a více.
•

Ve skupinách CMC provází chování členů nižší sebekontrola

Studie, které byly v této oblasti sepsány, se zabývají hrubým a ofenzivním chováním
především mezi členy internetových diskusních skupin a nejsou až na výjimky zaměřeny
na komunikaci v organizacích. Zmiňme proto jen některé polemické názory. Lea, Fung a
Spears (1992) nesouhlasí s Kieslerovými (1984,1985) názory a tvrdí, že výskyt tzv.
flamingu, jak se toto chování nejčastěji nazývá, není tak častý. Zkoumali smíšené skupiny
manažerů i anonymních účastníků a jejich chování se ani v případě anonymity významně
neměnilo. Zmiňované hrubé chování, které uvádí Kieslerova studie, bylo pozorováno ve
skupině studentů, kteří se dříve neznali, a jimi řešené úkoly byly čistě hypotetické. V
opravdovém pracovním prostředí je situace značně odlišná. Lidé se znají, CMC
komunikace se často archivuje, účastníkům komunikace je znám status jejich kolegů,
všichni mají známý jednotný cíl atd. V komunikaci CMC účastníci snadno podléhají
emocím a někdy volí i ostřejší výrazy.
Siegel (1986) se domníval, že CMC má pro svoji omezenou schopnost přenášet sociální
kontext silný odosobňující účinek. S tímto názorem Kiesler a další souhlasili a dodali, že
depersonalizace spolu s faktem, že se účastníci CMC vzájemně málo nebo vůbec znají,
vede nutně k deindividualizaci a tudíž k neregulovanému chování. Oba autoři se pak
shodně domnívali, že deindividualizace působená charakterem počítačové technologie
bude mít za následek nekontrolované chování v procesu CMC. Tyto chmurné předpovědi
o negativním vlivu technologie na mezilidské vztahy se naštěstí neuskutečnily. Hitz
(1989) krátce poté tvrdil, že individualizace sice nastává, nemá však větší vliv na
nekontrolované chování účastníků CMC. Domníval se také, že účastníci CMC se
přizpůsobují skupinovým normám a hodnotám, či skupinovým názorům. Důvodem
přizpůsobení mimo jiné je, že účastníky internetové CMC nikdo nenutí k účasti v
diskusních fórech a lidé si sami vyhledávají pro sebe vhodné a názorově blízké skupiny.
Jiným příkladem, tentokrát ofenzivního chování, jsou diskuze při zpravodajských
serverech, kde anonymní přispívatelé svými útočnými a hrubými reakcemi častokrát
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způsobili, že diskuze byla zavřena. V názorech na deindividualizace tedy dosud nepanuje
shoda a lze očekávat, že také toto téma bude v budoucnu podrobněji zpracováno.
•

CMC skupiny méně mění názory a postoje než FtF skupiny

V současné době není ani v této otázce jasno. Siegel (1986) se podle výsledků svých
experimentů domnívá, že skupiny CMC mění častěji názory než skupiny FtF. Důvodem je
nedostatek či absence norem v CMC a účastníci CMC se necítí normami a hodnotami
tolik vázáni jako účastníci FtF komunikace. Také se domníval, že účastníci CMC se
nechávají více ovlivnit nejčerstvější argumentací. McGuire (1987, str. 919) naopak
uvedl:„protože diskuse a dohady jsou větší v komunikaci FtF než v CMC, teorie
předpokládá, že posun ve výběru a polarizaci postojů bude větší v diskusích FtF než v
CMC.“ FtF skupiny vykázaly více názorových změn v oblasti technických problémů než
CMC skupiny. Tento závěr předvedli na hře „ztraceni v Arktidě“, kde měli účastníci
experimentu dosáhnout souhlasu nad společným výběrem předmětů nutných k přežití.
Šlo o typický experiment zaměřený na přežití, který je v anglosaském prostředí velmi
oblíbený a nabývá celé řady podob (přežití na poušti, v džungli, na Měsíci apod.).
•

Objem komunikace CMC je větší než FtF

Při porovnání komunikace face-to-face dochází většina studií k závěru, že uskutečnění
elektronické komunikace zvyšuje celkový objem komunikace (Hiltz, Johnson a Turoff,
1986). Tam, kde výzkum ukazuje, že komunikace ubývá, je výsledek vysvětlován termíny
snížení objemu reakcí, jakými jsou v mluvě běžné výrazy (např. „Hmm?“ „Ehm.“) a
společenské pozdravy. (Není pochyb o tom, že lidé vnímají významné rozdíly v
komunikačních kanálech, ale hierarchie preferencí není jasná. Na příklad někteří autoři
uvádějí obecnou preferenci konverzace face-to-face a telefonické před konverzací
prostřednictvím počítače, jiní na rozdíl od toho zjišťují, že lidé volí média pohodlnější
(Straub a Karahana, 1998). Je zřejmé, že CMC zvyšuje celkový objem komunikace.
•

Sociální rozvoj a rozvoj vztahů

Walther (1992) zjistil, že skupiny CMC začnou mít v průběhu času intimnější vztah a
budou více sociálně orientované než skupiny FtF. Skupiny CMC dosáhly v některých
aspektech vyšší úrovně mezilidské komunikace než skupiny FtF. Walther a Burgoon
(1992) zjistili, že skupiny CMC dosáhly zlepšení v některých vztahových aspektech a že
tyto nové úrovně se velmi blížily úrovni ve skupinách FtF. Některé výzkumy dokonce
naznačují, že v prostředí CMC dochází k jevu označovanému „hyperosobní komunikace“,
kdy jsou přitažlivost a socioemoční vztahy silnější než u obdobné FtF interakce. (Walther,
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1996). Sociální rozvoj a rozvoj vztahů byl zaznamenán také v různých prostředích, např. v
rodině, ve firmě (např. Rice, 1982), i v jiných prostředích
•

CMC a kontext

Daft a Lengel (1986) doporučili jako vhodnou variantu pro nejasné úkoly využívat
schůzky FtF a pro nejasná sdělení používat psaná média. Jejich teorii však pozdější
výzkumy zcela nepotvrdily. Na příklad řada studií neuvádí nadřazenost videokomunikace
(vyšší kapacita kanálu) nad audio médii, ani nad médii založenými na textu (nižší
kapacita kanálu) a ukázalo se, že odpovídající kapacita kanálu při nejasnosti úkolu
nezlepšuje výkon. Nicméně přesvědčení o tom, že interakce FtF je silnější než interakce
zprostředkovaná, se i nadále objevuje v populárních statích o virtuálních organizacích.
Zack (1993) zjistil, že komunikace FtF je vhodná pro vytvoření společného
interpretačního kontextu mezi stranami a naopak, že komunikace přes počítačová média
je vhodnější pro komunikování v rámci zavedeného kontextu.
Patrně jediným zásadním závěrem v empirické literatuře co se týče úkolu a média je, že
skupiny jsou efektivnější v úkolech spjatých s divergentním myšlením, komunikují-li
elektronicky

spíše

než FtF,

zvláště

pokud

komunikace

probíhá

anonymně.

Konvergentního myšlení, řešení konfliktu nebo shody se však dosahuje lépe FtF než
elektronicky (Hiltz et al., 1986, Watson, DeSanctis a Poole, 1988, Weisband, 1995).
Jinými slovy, elektronická komunikace umožňuje podělit se o informace, ale může se
stát, že dospět ke shodě je v časově omezeném kontextu složitější.
Weisband (1995) vysvětluje, že skupiny FtF snadněji dosahují porozumění a lépe chápou
smysl informace než skupiny elektronické. Důsledek je, že určité organizační úkoly nebo
typy práce mohou být efektivnější než ostatní, jsou-li provedeny virtuální formou;
zejména výměny zjištěných nebo společných znalostí mohou proběhnout snadněji
virtuální cestou než záležitosti, které vyžadují dosažení shody nebo řešení konfliktu.
•

Získávání dojmů o druhých.

Walther (1993, in Liu, 2002) zjistil, že dojem o ostatních účastnících komunikace se v
případě komunikace CMC utvářel postupně, lineárně, v delším časovém období,
zpravidla několika týdnů. Po této době účastníci komunikace CMC dosáhli stejné úrovně
jako účastníci komunikace FtF. Uživatelé CMC si zprávy vyměňovali tak intenzivně nebo
tak dlouho, až si o sobě udělali jasný dojem. Přitom zpracovávali množství verbálních i
neverbálních signálů. Uživatelé CMC si o sobě navzájem vytvářejí dojem na základě
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veškerých online dostupných signálů a na základě kognitivních modelů a pojmových
kategorií, kterých využívají při interpretaci těchto signálů. Získávání dojmů o druhých při
používání prostředků CMC trvá déle, ale poté dosahuje stejné úrovně jako při
komunikaci FtF

Důsledky zavádění elektronické komunikace
Konkrétní organizační důsledky zavádění elektronické komunikace lze sledovat na stupni
rozšíření elektronické komunikace a také podle toho, do jaké míry nahrazuje
komunikace FtF komunikaci elektronickou. Dosavadní literatura přitom řešila tyto dva
hlavní směry otázek:
•

může CMC zcela nahradit komunikaci FtF?

•

jaký obsah zpráv je zasílán prostřednictvím elektronické komunikace?

První otázka souvisí s otázkou utváření a udržování důvěry. Handy (1995) argumentuje,
že nelze zcela nahradit FtF, zatímco Walther (1995) tvrdí, že časem elektronické
komunikace bude rovnocenná komunikaci FtF. Vývoj naznačuje, že se elektronické
komunikace pozvolna mění z dvoustranného na vícestranný dialog. A z toho vyvozuje,
že v případě vícestranného dialogu již není interakce FtF tak důležitá. Trend pozorovaný
od poloviny 90. let do současnosti však napovídá, že oba druhy komunikací mohou vedle
sebe velmi dobře koexistovat a vzájemně se doplňovat. O tom svědčí také nejen moje
vlastní zkušenost, ale i výsledky explorativní studie dále v textu.
Obsah komunikace, tedy to, co se komunikuje, mohou částečně vysvětlit principy teorie
bohatosti médií (MRT), podle kterých je CMC špatný komunikační kanál a může
podporovat pouze jednoduché zprávy. Proto se může všeobecně rozšířit pouze v oblasti
jednoduchých úkolů. Jiní autoři (DeSanctis & Poole 1994; Poole & DeSanctis 1990; Zack
1993; Yates, Orlikowski & Okamura 1999) argumentují, že vše otázky závisí na sociálním
kontextu, na osvojení technologie a na jiných potenciálních problémech. Je však třeba
uvést, že tito autoři neměli ani zdání o možnostech přenosu obrazu a zvuku pomocí
programů typu Skype, ICQ apod. Takže ona námitka komunikační chudoby

zde

samozřejmě již několik let neplatí!
V literatuře týkající se identity organizací je důvěra považována za výsledek procesů silné
identifikace. Jiní autoři dávají do souvislosti skupinovou identitu a stabilitu s dopadem
komunikačních technologií na růst důvěry. Nohria & Eccles a Jarvenpaa & Leidner
argumentují, že CMC komunikace neumožňuje vytváření a růst důvěry. Důvěra je v
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současné manažerské a sociologické analýze velmi důležitou koncepcí, jak dokazují
nedávné práce (Lane & Bachmann 1998), přičemž jde o komplexní a vícedimenzionální
koncepci. O důvěře podrobněji v kapitole věnované důvěře.
Navzdory stabilizačnímu vlivu institucionalizovaných způsobů komunikace, způsoby
komunikace se mohou vlivem času a s měnících se okolností měnit a také se mění.
Způsob komunikace v organizaci odráží společné znalosti, očekávání a normy (vycházející
z organizačního a širšího kulturního kontextu), jež členové organizace sdílejí a úroveň
účasti na rozhodování.
Způsob komunikace totiž nezávisí prvotně na médiu, ale především na :
•

Složitosti úkolu.

•

Úrovni samostatnosti organizace.

•

Hierarchické struktuře a hustotě sítě

•

Kulturních rozdílech (lingvistické, symbolické, behaviorální, atd.);

•

Sociálním kontextu, (kulturu, rozdělení moci, sociální normy, zvyky, očekávání a
preference, aspekty fyzického prostředí, vzorce neverbálního chování, role,
osobnost, atd.)

•

Znalosti a osvojení technologie

•

Geografické vzdálenosti (prostorové umístění, jež brání členům organizace, aby
byli zároveň na jednom místě)

Na závěr uvádím přehlednou tabulku tvrzení o elektronické komunikaci, která shrnuje
dosavadní zjištění o elektronické komunikace v týmech komunikujících FtF a pomocí
CMC.

Vztahy ve skupině

Názory

Důvěra

Velikost skupiny

Vzájemné hodnocení účastníků CMC skupin bylo nižší než u členů FtF skupin
Statusové rozdíly v CMC komunikaci nejsou patrné a zvyšují participaci
Ve skupinách CMC provází chování členů nižší sebekontrola
V CMC skupinách se projevuje nižší tlak sociálních norem
Statistická analýza nepotvrdila, že by emotikony napomáhaly dosažení shody
Emotikony jsou považovány za efektivní způsob sdělování nálady a socio-emocionální
obohacování komunikace
Skupiny CMC mají během času intimnější vztah než skupiny FtF
Ve skupinách CMC je nižší sklon ke konformitě, déle dosahují vzájemné shody
Sebehodnocení v komunikaci CMC je značně nadhodnocené
Nedostatek nedůležitých vizuálních a zvukových vjemů umožňuje CMC skupinám větší
soustředění na práci
CMC skupiny méně mění názory a postoje než FtF skupiny
Účastníci CMC se nechávají více ovlivnit nejčerstvější argumentací
Počáteční kontakt tváří v tvář podpoří a urychlí vzájemnou oblibu a poslouží k vytvoření
důvěry
Komunikace CMC napomáhá účastníkům komunikace k vytváření důvěry, přestože
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jsou místně nebo časově odděleni a přestože komunikují méně než FtF skupiny
Dojem o ostatních účastnících komunikace se ve skupinách CMC uváří postupně a
v delším časovém období
Optimální velikost skupiny pro komunikaci e-mailem nebo pomocí počítačové
konference je 20-100 lidí a více

Mezi FtF a CMC skupinami není rozdíl ve vydávání příkazů nebo jejich
přijímání

Plnění úkolů

FtF skupiny dominovaly nad skupinami CMC ve vyjednávacích úkolech a úkolech
vyžadujících vyšší zapojení intelektu
CMC skupiny mají srovnatelné výsledky jako skupiny FtF v úkolech zaměřených na
kreativitu a rozhodování
CMC skupiny vykazují vyšší výkon než skupiny FtF v plnění úkolů, které nevyžadují
socio-emocionální interakce.
Schopnost dosáhnout správného řešení je stejná v obou skupinách, pokud je čas
neomezen
V předem daných časových podmínkách se výkon FtF a CMC liší
Skupiny komunikující pomocí CMC potřebují ke splnění úkolu více času
Potřeba vyšší vzájemné závislosti, koordinace nebo rychlé domluvy znevýhodňuje
skupiny CMC
CMC skupiny potvrzovaly pozitivní vliv CMC na jejich výkon

Tabulka 2 Přehled empirických zjištění o CMC, zdroj: autor

Úskalí elektronické komunikace
Elektronické komunikační prostředky přes své nesporné výhody, zároveň s sebou
přinášejí jistá úskalí pro úspěšné fungování a existenci virtuálních týmů. WatsonManheim, Chudoba a Crowston v roce 2002 představili koncept tzv. diskontinuit, neboli
nespojitostí, které snižují týmovou kohezi čili soudržnost členů týmů. Pod pojmem
nespojitosti si v této souvislosti můžeme představit rozdíly v časových pásmech,
oddělená pracoviště nebo třeba kulturní rozdíly atd. Tyto nespojitosti se často objevují
ve vzájemných kombinacích, jako např. geografická oddělenost členů týmu,
doprovázená kulturními odlišnostmi a ovlivněná navíc časovými pásmy.
Vývoj virtuálních týmů a organizací neprobíhal bez následků, jak uvádí mimo jiné také
Hamer & Campy (1993) ve svém stěžejním a často citovaném manifestu re-engineeringu
„Re-engineering the Coorporation, a byl provázen poklesem loajality zaměstnanců,
poklesem a ztrátou vzájemných vazeb. Nové technologie, které umožnily lidem
překonávat geografické a časové hranice, jim zároveň umožnily vzdálit se od důležitých
aspektů organizací.
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Watson-Mannheim a kol. (2002) tyto nežádoucí, nebo snad přesněji nezamýšlené,
důsledky růstu nových technologií pojmenovali jako diskontinuity, česky nespojitosti, tj.,
faktory, které přispívají k nedostatečné soudržnosti členů týmu.
V literatuře se nejčastěji zmiňuje následujících šest hlavních diskontinuit, zmíněné
geografické odloučení, kulturní rozdíly a příslušnost k organizaci, a dále ještě časové
hledisko, pracovní postupy a technologie.
Geografické odloučení bylo překonáno elektronickou komunikací a umožňuje nyní
spojení nejkvalitnějších pracovníků bez ohledu na vzdálenost. Spolupráce na dálku má
však také některé nedostatky, jako např. nárůst konfliktů (Orlikowski, 2002), nesprávné
posuzování spolupracovníků (tzv. atribuční chyba), (Cramton, 2001) nebo chyby
v komunikaci. Splnění podmínky geografického odloučení bývá nejčastěji posuzováno
podle:
•

Práce doma během víkendů nebo svátků

•

Práce v hotelích nebo na letišti v průběhu služebních cest

•

Spolupráce s lidmi z různých míst

•

Spolupráce s lidmi, které jste nikdy neviděli

Podle mnoha autorů je typický člen virtuálního týmu schopen pracovat kdykoliv a
kdekoliv, na letišti, v taxíku v hotelu, na dovolené v horách i u moře. Extrémní
stanovisko, nicméně dobře odráží povahu skutečné virtuality – ač fyzicky nepřítomen,
přesto stále akční a po ruce.
Časové hledisko se nejčastěji týká spolupráce napříč časovými pásmy (Orlikowski, 2002).
To představuje náročnou koordinaci pracovních aktivit, neboť na jedné straně
zeměkoule páce začíná, zatímco na druhé straně již kolegové uléhají do postele.
Maznievski a Chudoba (2000) podle zkušeností ze svého dlouhodobého výzkumu tří
virtuálních týmů navrhují, aby skupina předem určila rytmus pravidelných kontaktů a
výměny informací. Práce za podmínek odlišných časů se posuzuje podle:
•

Spolupráce s kolegy napříč časovými zónami

•

Podle delších pracovních dnů, vznikajících jako důsledek pravidelných kontaktů
s odloučenými kolegy (např. musím čekat do 22:00 hodin, abych mohl
komunikovat s lidmi na Havaji apod.)
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Pracovní postupy, zvyklosti a kulturní odlišnosti. Lidé mívají často různé představy o
způsobu práce. Zavádění jednotných pracovních postupů může být velmi obtížné a častá
nepřítomnost nebo obměny kolegů mohou situaci ještě více komplikovat. Cramton
(2001) zaznamenal v této souvislosti častější tendence k poruchám v komunikaci a
nárůstu konfliktních situací. Orlikowski (2002) popsala v této souvislosti komplikace
technického rázu u globální softwarové společnosti, které vyplývaly z rozdílné
konfigurace systémů a rozdílných verzí operačního systému. Diskontuity, vyplývající
z pracovních postupů a zvyklostí se projevují v:
•

Časté obměny členů týmu

•

Rozdílné názory na kontrolu práce

•

Rozdílné technologie a nástroje

Při práci ve virtuálních týmech se zvyšuje pravděpodobnost styku s lidmi z různých
kultur, které se vzájemně odlišují. Hledisko kulturní odlišnosti se projevuje v:
•

Spolupráci s lidmi z různých kultur

•

Spolupráci s lidmi, kteří hovoří různými jazyky nebo nářečími

Organizační nespojitosti čili organizační diskontinuity se objevují jak uvnitř, tak vně týmu
či organizace. Jak tvrdí Orlikowská (2002), lidé mají rozdílné názory na funkční a
podnikatelská hlediska, podporují rozdílné lokální nebo naopak globální zájmy. Lidé také
přikládají různým hlediskům různé váhy, sledují rozdílné priority apod.

Tyto

diskontinuity se také často objevují spolu s dalšími diskontinuitami a zesilují jejich
působení. Townsend, DeMarie a Hendrikson (1998) popsali konfliktní situace, které
vyplývají z různých členství v organizacích nebo zájmových skupinách, což negativně
ovlivňovalo postoj daného pracovníka v organizaci. Organizační diskontinuity se objevují
nejčastěji v těchto podobách:
•

Spolupráce s lidmi z různých oddělení nebo míst dané organizace

•

Profesionální spolupráce s organizacemi nebo skupinami vně dané organizace

Výhody a nevýhody elektronické komunikace
Respektovaný časopis Forbes zveřejnil v listopadu 2009 ve své edici Forbes INSIGHT
aktuální studii o elektronické komunikaci a FtF komunikaci. Studie reagovala na
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probíhající ekonomickou krizi a zúčastnilo se jí během léta 20089 celkem760 výkonných
managerů. Vyplynuly z ní zajímavé závěry, které dosavadní výzkumy v oblasti
elektronické komunikace poněkud korigují. Především plných 84% dotazovaných
preferuje pro pořádání porad a schůzek osobní setkání. Vzhledem k radikálním úsporám
nákladů však pracovníci firem ve srovnání s rokem 2008 mnohem méně (34%) nebo
méně (24%) cestují a více (42%) nebo mnohem více (17%) používají prostředky
elektronické komunikace.
Výhody elektronické komunikace byly jasně pojmenovány. Respondenti se shodli, že
elektronická komunikace:
•

šetří čas (92%),

•

šetří peníze (88%),

•

přináší flexibilitu pro místo a čas konání (76%),

•

umožňuje dotazovaným provádět více úkolů najednou = multitasking (64%),

•

zvyšuje produktivitu (55%)

•

umožňuje archivaci porad pro pozdější kontrolu nebo srovnání (49%)

•

usnadňuje sledování dlouhých nudných prezentací (32%)

Výhody FtF komunikace respondenti ohodnotili následovně:
•

vytváření pevných a smysluplných pracovních vztahů (85%),

•

schopnost číst řeč těla a výraz tváře (77%),

•

možnost sociálních interakcí a vytváření vazeb (75%).

S odstupem pak respondenti uváděli, že FtF kontakt:
•

umožňuje komplexnější strategické úvahy (49%),

•

nabízí lepší podmínky pro těžká a rychlá řešení (44%)

•

odstraňuje nepozornost (40%)

•

umožňuje přijímání kvalitnějších řešení (39%)
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Respondenti také velmi souhlasili (42%), spíše souhlasili (38%), že FtF komunikace je
nezbytná pro efektivní týmovou spolupráci. Rovněž velmi souhlasili (38%), spíše
souhlasili (43%), že přestávky a volný čas během porad a setkání umožňují budování
pevných vazeb mezi spolupracovníky. A v neposlední řadě uvedli velmi silné přesvědčení,
že FtF komunikace během porad a setkání přináší výhody, které jasně převyšují náklady
na konání těchto reálných konferencí, porad či setkání. S tímto názorem silně souhlasilo
46% respondentů, spíše souhlasilo 41%, nemělo jasný názor 9%, spíše nesouhlasila 3% a
silně nesouhlasilo 1% respondentů.
Z dalších závěrů této studie je pro nás nejzajímavější ohodnocení efektivity FtF
komunikace a tele-, video- a webových konferencí. Pouze naléhavost, prezentace dat a
šíření informací jsou doménou pro efektivní nasazení tele-, video- a webových
konferencí. Ve všech dalších případech respondenti usuzují, že je komunikace FtF
účinnější. Respondenti seřadili činnosti podle efektivity FtF komunikace versus
konference v různých činnostech nebo atributech takto: přesvědčování (91%), Vedení
(87%), Angažovanost (85%), Inspirace (85%), Rozhodování (82%), Odpovědnost (79%),
Nestrannost (78%), Soustředění (75%), Srozumitelnost (74%), Brainstorming (73%) atd.
Co z této studie pro tuto práci plyne? Především silné přesvědčení, že FtF komunikace
má svůj nezastupitelný význam pro řízení týmů a organizací, pro budování mezilidských
vztahů a vazeb, pro budování efektivních pracovních týmů. Bez FtF kontaktů si
respondenti neumějí představit svoji práci, přestože jsou si vědomi nesporných výhod
elektronické komunikace.

Vliv vzdálenosti na komunikaci pracovních týmů
Vzdálenost či spíše geografickou oddělenost si můžeme představit jako pociťovanou
vzdálenost mezi jednotlivci, skupinami nebo organizacemi, která je překonávána pomocí
elektronických komunikačních prostředků na úkor kontaktů FtF. Čím větší je tato
vzdálenost, tím více členové týmů spoléhají na elektronickou komunikaci, tím více
nejrůznějších problémů se objevuje. Jmenujme zejména nevyjasněné týmové role,
neporozumění, osobní či kulturní konflikty. A nezáleží až tak na tom, zda jsou virtuální
týmy na jednom místě či velmi vzdálené. Každý tým se může s několika takovými
problémy nebo i se všemi zmíněnými setkat. Pokud máme s někým hodně vzdáleným
pravidelný telefonický nebo emailový kontakt, vnímáme náš vztah jako živý a aktivní, to
je příklad nízkého oddělení. Pokud jsme s někým ve stejné budově, ale náš kontakt je
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omezen např. jen na měsíční či čtvrtletní porady, bude naše oddělenost či vzdálenost
mnohem větší. Pokud se s takovou osobou potkáme, budeme si pravděpodobně mít jen
pramálo co sdělit, a pokud snad ano, tak zajisté půjde jen o povrchní rozhovor. Důsledky
vzdálenosti či oddělenosti členů virtuálních týmů nabývají rozmanitých podob, půjde
zejména o pokles inovačního myšlení, pokles důvěry, pokles pracovní spokojenosti,
pokles výkonu, nekvalitní řízení atd.
Z perspektivy komunikace lze předvídat kladné i záporné atributy. Velkého
geografického prostoru může firma nabýt například prostřednictvím elektronické
komunikace, ale přitom bude téměř jistě zápolit s uchováním své soudržnosti a možná i
identity. Podobně je možná vyšší účast větších skupin lidí v diskusi, zatímco z toho
vyplývající přetížení informacemi se může stát neúnosným břemenem. Můžeme tedy
získat efektivnější komunikaci, jako nezamýšlený důsledek tohoto jednání však riskujeme
větší odcizení.
V prosinci 2007 zveřejnil americký Institut pro inovační a informační produktivitu,
financovaný grantem společnosti Microsoft, 11 faktorů, které tvoří index tzv. Virtuální
vzdálenosti. Autoři rozdělili tyto faktory do tří skupin faktorů: faktory fyzické vzdálenosti,
faktory operační vzdálenosti a faktory odcizení. Skupina faktorů fyzické vzdálenosti
zahrnuje obvyklou geografickou vzdálenost, časovou a organizační vzdálenost (zda člen
týmu pracuje pro jednu či více organizací). Faktory, které vytvářejí operační vzdálenost,
obsahují velikost týmu, kontakty FtF, multitasking (více úkolů, které členové týmu musí
zvládat současně) a technické dovednosti a technickou podporu. Faktory, které
způsobují nebo prohlubují odcizení členů týmu, jsou tyto: kulturní odlišnosti, vzájemná
nezávislost, vztahová vzdálenost a sociální vzdálenost (zde myšleno, nakolik je status
člena týmu odvozen ze zastávané hierarchické pozice, z jeho vlastní práce a přínosu pro
týmový výkon). Ve zmíněné studii se uvádí, že faktory fyzické vzdálenosti nejsou pro
týmovou spolupráci natolik závažné, jako zbývající faktory. Faktory fyzické vzdálenosti
neovlivňují natolik virtuální vzdálenost jako faktory odcizení a operační vzdálenosti.
Právě faktory fyzické vzdálenosti však mohou nejvíce zastírat skutečnou vzdálenost
virtuálních týmů. Pod dojmem, že jsme si fyzicky blízcí, sedíme přece všichni v jedné
budově nebo městě, můžeme lehce přehlédnout vznikající dysfunkce v týmu, které
vyplývají např. z odcizení nebo z přetížení mnoha úkoly.
Bezesporu je snazší pozměnit neblahý vliv faktorů operační vzdálenosti než faktory,
které způsobují odcizení. Lze to provést rychle a relativně bez problémů, např. už jen
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tím, že zmenšíme velikost týmu, budeme více komunikovat, snížíme zatížení členů týmu
vícenásobnými úkoly apod. Mnohem složitější je působit na faktory odcizení. Tyto
faktory mají přímý vliv na to, jak lidé v týmu pracují, jak interagují a jak se cítí. Jde o
náročný a dlouhodobý úkol, který není snadné zvládnout. Mnozí autoři v této souvislosti
hovoří o sdílené vizi, zvnitřněné týmové misi či o sdílených mentálních modelech.
Příkladem, kdy selhala spolupráce virtuálních týmů, se v roce 2004 stala spolupráce mezi
NASA a kanadskou společností, která měla připravit orbitální sensorový systém. Vztahy
mezi oběma týmy byly poznamenány vysokou vzdáleností ve všech skupinách faktorů.
Výsledkem bylo nesplnění termínu pro odevzdání sensorového systému.
Lze se ptát, zda technologie pro elektronickou komunikaci může úspěšně zabránit
zmíněným nezdarům. Je zřejmé, že vliv distančních faktorů nelze odstranit ani tou
nejefektivnější technologií. Můžeme být fanoušky nových technologických trendů nebo
technologií, ale odcizení mezi členy týmu tím zřejmě neodstraníme. Technologie nám
pouze napomáhá v komunikaci. Může navozovat pocit téměř intimní blízkosti, může nás
upozorňovat na termíny a schůzky, může automaticky sledovat náš pracovní postup, ale
nenaučí nás sdíleným vizím, nenaučí nás mít rád svého kolegu na druhé straně
zeměkoule nebo na druhé straně stolu.

Správný výběr komunikačních technologií

významně zvýší naši produktivitu, náš výkon, pokud je technologie v optimální skladbě
vzhledem k charakteru naší práce. Efektivní software by měl umožňovat synchronní
komunikaci, je-li tým ve stejné časové zóně, asynchronní komunikaci, je-li tým
rozprostřen přes více časových pásem. Měl by umožňovat sledování časového programu
kolegů, rozdělení na více pracovních skupin, sdílení dokumentů, verzování dokumentů,
apod. V ideálním případě by software měl umožnit také společenskou konverzaci či
výměnu osobních zpráv mezi členy týmu k navázání bližších osobních kontaktů. Také by
měl mít ohled na kulturní odlišnosti členů týmu (třeba způsob komunikace – např. tykání
či oslovování). Software, jak již bylo vysvětleno, přispívá ke snižování hierarchických
rozdílů a tím usnadňuje komunikaci i méně asertivním nebo introvertním typům lidí.
Je-li vzdálenost malá, bude tým lépe chápat a tudíž i sdílet společnou vizi. Členové týmu
se budou lépe znát, budou snáze a ochotněji komunikovat. Členové týmu také budou
snáze sdílet podobné osobní hodnoty a postoje k práci atd.
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2.5 Elektronická komunikace a důvěra v týmech
V souvislosti s existencí virtuálních týmů a jejich fungování v podmínkách CMC vyvstává
otázka důvěry. Elektronická komunikace v prostředí virtuálních týmů snižuje frekvenci
osobních kontaktů a působí odlišně na vznik a úroveň důvěry.
Podle Niklase Luhmanna (1979) existují dva druhy důvěry, pro které koneckonců
angličtina má rozdílné pojmy. Důvěra ve smyslu přesvědčení, víra (confidence), implikuje
určitou, až nadpřirozenou víru, že něco nastane. Oproti tomu důvěra ve smyslu
důvěřivost již naznačuje, že někomu důvěřujeme a spoléháme se, počítáme s tím, že naši
důvěru nezklame.
Mechanismy komunikace v sociálních systémech nazývá Luhmann médii a chápe je jako
moc, přesvědčení, zákony nebo vědění. Tato média umožňují docílit komunikace i tehdy,
kdy to není běžnými prostředky možné. Uvedeným médiím přiřazuje binární kódy (anone, má-nemá apod.) Řízení komplexní společnosti je stále obtížnější, protože médií a
jejich příslušných kódů je nepřeberné množství a vzájemné interakce mezi jednotlivými
médii a také sociálními subsystémy mohou vytvářet různé konfliktní a nežádoucí situace,
které mohou ovlivňovat úroveň tzv. rezonance mezi nimi, neboli pronikání vlivů
z vnějšího, složitějšího systému do systému vnitřního. Vnímání okolního světa se tak
rozpadá, fragmentuje, do vzájemně oddělených subsystémů, jejichž schopnost poznání
je omezena právě touto fragmentací a existencí zmíněných binárních kódů. Binární kódy
představují dva protilehlé póly a neumožňují poznat svět jako celek. Tak vzniká podle
Luhmanna dezintegrovaný svět složený z mnoha vzájemně oddělených center.
Pokud někdo ztratí důvěru ve smyslu přesvědčení, jde o tragické zklamání, o velkou
ztrátu. Ztráta důvěry ve smyslu trust, spíše naštve a člověk se bude příště chovat
opatrně. Je určitě rozdíl mezi tím, když někdo přijde o svého Boha či víru, než když ho
soused podvede s manželkou.
Giddensovo pojetí důvěry se opírá o kritiku neosobních, odlidštěných moderních
institucí.
Chaos se neopírá o důvěru, důvěra je charakteristická pro známé, přehledné prostředí,
kde chaos nemá místo. Můžeme-li se spolehnout na děj věcí, můžeme-li očekávat určité
jednání, vyjadřujeme tímto spoléháním se svoji důvěru. Důvěra je důležitým
katalyzátorem a základním kamenem spolupráce, spolupráce závisí na vzájemné důvěře.
Bez důvěry není spolupráce možná. K tomu podotýká Fukuyama (1996), že sociální
97

kapitál je výsledkem působení důvěry a že národní prosperita je dána úrovní důvěry ve
společnosti. Pokud důvěra chybí, je třeba zavádět mechanismy, které ji suplují. To
samozřejmě přináší zvýšené transakční náklady a dále snižuje už tak nízkou úroveň
důvěry.
Vysoká organizační a technologická komplexita klade mimořádné nároky na odborné
pracovníky, kteří se ve své činnosti musejí spoléhat na druhé kolegy. Je tomu tak
především v mezinárodních týmech, kde členové týmu pracují v podmínkách časového a
prostorového odloučení. Jejich činnost často přímo vychází ze součinnosti ostatních
kolegů, je na nich závislá a oni jsou zase závislí na činnosti druhých. Je přitom někdy
složité určit přínos konkrétního jednotlivce a vzniká nebezpečí free ridingu, nebo je
naopak tento přínos či nepřínos zcela zřejmý a pak vzniká nebezpečí okamžitého selhání.
Modernita je u Giddense spojena s přeměnou času a prostoru a s přeměnou sociálních
vztahů. Jednak dochází ke skutečné přeměně času a prostoru až do víceméně
abstraktních kategorií, jednak dochází k oddělení času od prostoru. To jsou typické
důsledky pokračující globalizace, která může vyústit až k vytržení existujících sociálních
vztahů z jejich lokálních konfigurací. To umožňují jednak zprostředkující média či
ekvivalenty, jako např. peníze, a zejména expertní systémy, na jejichž neomylnost se
slepě spoléháme.
Spoléhání se na tradice v současné komplexní společnosti neobstojí, a proto se objevuje
nutnost průběžného monitorování a reakce na stále se měnící sociální systémy, nutnost
jakési trvalé reflexivity. Giddens tvrdí, že prožíváme období pozdní moderny, tj. éru
radikalizace modernity, kdy reflexivita je jedním ze stěžejních principů systémové
reprodukce.
Důvěra ve virtuálních týmech si zaslouží více pozornosti, a proto ji uvedu v širších
souvislostech. Dosavadní výzkumy týmů ukazují, že důvěra významným způsobem
pozitivně ovlivňuje vztahy v týmu, úroveň spokojenosti v týmu a kvalitu rozhodování
(Mayer, Davis, Schoorman, 1995; Zornoza a kol., 2009). Vysoká úroveň důvěry se k
výkonu týmu vztahuje především tím, že snižuje nutnost častého monitorování týmu a
podporuje tak týmovou motivaci a vlastní úsilí. Ukázalo se, že vysoká úroveň důvěry
způsobila odpovědnější vztah k plnění úkolů, vysokou spokojenost a vysokou
angažovanost při plnění úkolů. Jak zmiňuje rovněž Jarvenpaa & Leidner (1998) klima
důvěry je důležitým faktorem, který působí také na výkon virtuálních týmů.
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Naproti tomu třeba výzkum Auberta & Kelseye (2003; in: Zaroza a kol. 2009) nepotvrdil,
že týmy s nízkou úrovní důvěry zákonitě dosahují nižšího výkonu. Týmy s nižší nebo
žádnou úrovní důvěry v jejich výzkumu dosáhly srovnatelného výsledku jako týmy s
vysokou vzájemnou důvěrou, avšak za výrazně delší dobu. Nedostatek důvěry tedy nemá
vliv na úroveň plnění úkolů, má však vliv na delší koordinaci, na zvýšené úsilí, a
výsledkem tedy je výrazně vyšší potřeba času na plnění úkolů. Nedostatek důvěry
významně zvyšuje transakční náklady, protože členové týmu musí vynakládat vyšší úsilí a
více času ke kontrole ostatních, což vede k nižší spokojenosti s týmem. Lawley (2006, in:
Zornoza a kol. 2009), kupříkladu uvádí, že ve společnosti Orange, pobočky
telekomunikačního giganta Telecom France, vedla nízká úroveň důvěry ke zpomalení
vývoje a výzkumu nových produktů, a dále k celkovému plnění stanovených úkolů.
V souvislosti s existencí virtuálních týmů a jejich fungování v podmínkách CMC vyvstává
otázka důvěry. Elektronická komunikace v prostředí virtuálních týmů snižuje frekvenci
osobních kontaktů a působí odlišně na vznik a úroveň důvěry.
Zkoumání důvěry je v poslední době věnována zvýšená pozornost ze strany nejen
sociologie a psychologie, ale také sociální psychologie nebo výzkumu organizací. V
našem zkoumání se zaměříme na důvěru v organizacích jako na intraorganizační jev (tj.
vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vztahy mezi spolupracovníky atd.).
Ponecháváme stranou vztahy interorganizační, tj. vztahy mezi organizacemi navzájem
nebo mezi organizacemi a jinými subjekty. Důvěra je zkoumána z různých perspektiv a
názorových základů, proto lze jen s obtížemi nalézt jednoznačné odpovědi třeba jen na
definici důvěry. Důvěra je většinou autorů považována za vícerozměrný konstrukt (např.
Rousseau a kol., 1998), přičemž problémem pak zůstává určit, které dimenze jsou
podstatné. Nejranější práce o organizační důvěře vycházejí ze sociologických modelů
byrokratické kontroly, ve kterých je chování členů organizací určováno organizačními
normami a pravidly. Pro byrokracii byla důvěra něco, co je nezbytné k fungování
organizace, přičemž prosazování důvěry znamená dodržovat pravidla a normy a
postihovat jejich nedodržování Důvěra je definována jako míra spolehlivosti, s jakou
členové organizace dodržují její pravidla (Grey a Garsten, 2001). Důvěra je tak jakýmsi
mazivem, které usnadňuje sociální směny. Často zmiňovanou definici důvěry v
organizační literatuře navrhl Hosmer (1995), který vychází z rozdílných definic důvěry v
různých kontextech a navrhuje proto odlišovat různé kontexty: individuální očekávání,
mezilidské vztahy, ekonomické výměny, sociální struktury a etické principy.
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Důvěra jako individuální očekávání
Individuální očekávání vycházejí z předpokladu, že důvěra do jisté míry odráží nejistotu.
Osoba, která důvěřuje jiné osobě, může utrpět ztrátu, pokud důvěra není naplněna
(Deutsch, 1958). V této souvislosti Barber (1983) předkládá tři druhy očekávání, které
mohou ovlivnit konečný výsledek našeho rozhodnutí, zda důvěřovat či nedůvěřovat:
•

očekávání trvalosti daného sociálního řádu (tj., dodržování pravidel)

•

očekávání technicky způsobilého výkonu (tj. naše důvěra v kompetentnost toho,
komu důvěřujeme)

•

očekávání správného morálního jednání toho, komu důvěřujeme.

Důvěry tedy vychází z našeho předpokladu o kompetentnosti, předvídatelnosti a
slušnosti subjektu, který poctíme naší důvěrou. Důvěra přitom naráží na některé obtíže:
•

často se pohybujeme v prostředí vzájemných závislostí a povinností. Přitom je
však mimořádně důležité, mít možnost důvěřovat, stejně jako možnost
nedůvěřovat. Pokud jsme k důvěře jakkoliv nuceni, nejde už o důvěru, ale o
závislý vztah

•

pokud neznáme motivy nebo chování druhých nebo máme o nich nejistotu, je
obtížné vybudovat vztahy důvěry.

•

možnost neopětovat naši důvěru, nebo možnost ji zklamat, významně klesá
úroveň důvěry. Důvěra je proto spíše definována jako mechanismus našeho
postoje ke svobodě těch druhých (Luhmann, 1979)

Důvěra jako charakteristika mezilidských vztahů
Důvěra jako charakteristika mezilidských vztahů je charakterizována jako interakce mezi
věřitelem (trustor) a důvěrníkem (trustee). Lze ji chápat jako základní vztah, který
zahrnuje nejen očekávání nějakého výsledku za podmínek nejistoty, ale i očekávání
chování důvěrníka za podmínek bezbrannosti věřitele (Zand, 1972). Věřitel má tedy
možnost volby, zda ochrání důvěrníkovu zranitelnost nebo zda zvolí nějaké vlastní
prospěch, který mu přinese více než ochrana důvěrníka.
„Nejdůležitější je široká oblast vlivu, který vyplývá z důvěry, a tato oblast vyhovuje zde
podávané definici vlivu jako celku. Důvěra je investice do druhých, která umožňuje
působení vlivu, ve kterém alter (ovlivňovaný) věří, že ego (ovlivňující) bude jednat pro
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alter (ovlivňovaného) prospěšným způsobem, při pohledu z pozice alter.“ (Coleman,
1963:66)
Důvěra jako ekonomická transakce
Ekonomické transakce vycházejí z racionálního předpokladu, že individuu nebo
organizaci nelze důvěřovat, neboť jejich chování bude oportunistické (Williamson, 1985).
Williamson, držitel Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2009, odlišuje transakční náklady
od nákladů produkčních a přirovnává je k tření, známému ve fyzice. Jeho teorie je
založena na dvou předpokladech:
•

omezené racionalitě (bounded rationality)

•

oportunním chování (opportunism).

Oportunismus Williamson chápe v souvislosti s chováním v hospodářském (tržním)
prostředí, kdy je třeba počítat s výskytem oportunismu u partnerů, podřízených i
nadřízených. Tím neříká, že toto jednání nastává vždy, jen upozorňuje, že je třeba s
takovým jednáním počítat. Williamsonovo tvrzení je proto třeba chápat spíše jako výraz
obtíží s rozhodováním, komu máme věřit, než jako úplné odmítnutí důvěry. Proto
navrhuje podepřít nebo dokonce nahradit důvěru jinými nástroji, jako např. smlouvami a
písemnými závazky. V této souvislosti tedy musíme vždy uvažovat o transakčních
nákladech, které podle něho obsahují tři základní proměnné – četnost výskytu, nejistotu
a specifika aktiv. Četnost vyjadřuje, zda se transakce opakují nebo jsou jednorázové
apod., nejistota je poukazuje na obtíže s předvídatelností, zda ty či ony eventuality při
transakci nastanou či nenastanou, a konečně specifika transakcí vyjadřují jejich
jedinečnost. Podle Axelroda (1984) mohou být transakční náklady spojené s uzavírání
smluv výrazně nižší, pokud si obě strany důvěřují. Axelrod předkládá řadu modelů, které
simulují úroveň důvěry a spolupráce za využití teorie her, zejména na různých variantách
vězňova dilematu.

Tyto modely strategií nechal Axelrod vytvořit celé řadě vědců

nejrůznějších oborů a poté nechal jimi vytvořené modely mezi sebou soupeřit, až se
postupně vynořila evolučně stabilní strategie tit for tat (půjčka za oplátku, česky spíše
„jak ty na mne, tak já na tebe“, neboli ono starozákonní „oko za oko, zub za zub“).
Ve své zajímavé práci Strategické vyvažování, koordinace a spravedlnost, říká J.Kabele
(Kabele, 2008:12) o reciprocitě toto: “Jestliže neosobní mechanismy sehrávají důležitou
úlohu ve většině teorií rovnováhy, pak v teoriích reciprocity se očekává aktivní, zpravidla
i morálně žádoucí forma účasti jednotlivce na meziosobních vztazích. Morální rozměr
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reciprocity vyjadřuje „zlaté pravidlo“ etiky: „Čiň druhým tak, jak sám chceš, aby druzí
činili tobě.“ Podle Kabeleho (2008) je tedy strategie „tit for tat“opakem výše zmíněného
zlatého pravidla etiky.
Kvaziprincipy spravedlnosti jsou podle Kabeleho (2008) např. „Splatit stejnou mincí“
nebo starozákonní „Oko za oko, zub za zub“ nebo třeba „Na hrubý pytel hrubá záplata“.
To jsou typická reciproční přísloví, která se nekryjí s křesťanským: Já však vám pravím,
abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i
druhou“ (Matouš, 5:39) a také „kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem“. Podobně
uvádí reciprocitu podle zásluh, jako např. „Zadarmo ani kuře nehrabe“, „Za málo peněz
málo muziky“, nebo také snad „Bez práce nejsou koláče“. Moudrost pak ukáže, které
přísloví se v dané situaci hodí nejlépe. Kabele také uvádí příklad „procedurálního“
přísloví, které hierarchicky uspořádává konfliktní nároky na výhody podle času, kdy byl
nárok vznesen: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“, jako příklad priority, který stojí proti
principu reciprocity.
V ekonomické literatuře je důvěra mezi dvěma ekonomickými subjekty často zmiňována
spolu se sociálním kapitálem. Organizační důvěra je zde prezentována jako součást
nehmotných aktiv, které přispívají k efektivitě ekonomické produkce a napomáhají
fungování ekonomických institucí. K tomu říká Fukuyma (2006:211) „Jestliže chápeme síť
nikoli jako typ formální organizace, nýbrž jako sociální kapitál, mnohem lépe
porozumíme její skutečné ekonomické funkci. Z tohoto hlediska je síť morálním vztahem
důvěry: Síť je skupina jednotlivých aktérů, kteří vyznávají stejné neformální normy nebo
hodnoty nad rámec těch, které jsou nezbytné pro běžné tržní transakce.“ Jiné definice
důvěry vycházejí z předpokladu, že důvěra je sociální jev. Tím, že naše interakce jsou
komplexní, implicitně důvěřujeme druhým, kteří zase důvěřují ostatním a vytvářejí tak
sociální organizaci důvěry (Coleman, 1984). Tyto komplexní sítě důvěry se vyvíjejí a
členové těchto sítí shledávají, že jejich chování je řízeno na základě vlastní zkušenosti.
Důvěra v minulosti vede k vytvoření důvěry v budoucnu (Granovetter, 1985). Členové sítí
se řídí normami, chápou jejich význam a dobrovolně je sdílejí. Tím se zmíněný model
posouvá z roviny ryze osobní a kalkulativní do roviny spíše sociální a normativní.
Důvěra a její zranitelnost
Na základě výše uvedeného tedy Hosmer ve své agregované definici důvěry shrnuje:
„důvěra je spoléhání se na osobu, skupinu nebo firmu na základě dobrovolně přijaté
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povinnosti uznávat a ochraňovat práva a zájmy všech osob, skupin nebo firem
zapojených do společné snahy nebo ekonomické směny (Hosmer, 1996, p. 393).
Zranitelnost je vztah mezi mnohem silnějším důvěrníkem a mnohem zranitelnějším
věřitelem, který není nutné chápat jen negativně. Lze jej vidět také jako implikaci dobré
pověsti, kdy je pro důvěrníka velmi důležité, aby nezklamal důvěru na něho vloženou, a
kdy je poctěn udělením důvěry.
Giddens důvěru spojuje s rizikem jakožto konceptem, jenž se dle Giddense vyskytuje až v
moderní době. Toto riziko spojuje s nebezpečím v tom smyslu, že riziko předpokládá
určení nebezpečí, přesněji míru hrozícího nebezpečí na cestě ke zdárnému splnění
žádaných cílů a s tím spojené přijatelné riziko. Minimalizace rizika je tedy klíčem pro
udržení důvěry. Rovnováha důvěry a přijatelnost rizika jsou závislé na jedincově pocitu
bezpečí, tj. prostředí, kde je riziko nebezpečí minimalizované.
„Důvěra, můžeme říci, je zařízení pro stabilizaci interakcí. Věřit jiné osobě, znamená
spoléhat se, že tato osoba vykoná anticipovanou odezvu. Goffman ukazuje, že máme
signifikantní tendenci věřit cizincům nebo náhodným známým v prostředí moderního
světa.“ (Giddens, 1987:136). Důvěra podle Giddense nemá žádný vztah k prostoru a
času a její vytváření je podmíněno informacemi. Nedostatek informací negativně působí
na budování důvěry, moc však nemá na důvěru žádný vliv. Důvěra se tvoří sociálně,
nepojí se tedy k věci. Tím se stává se produktem sociální aktivity, je však velmi závislá na
náhodě. Důvěra se může stát ,měřítkem spolehlivosti jedince nebo správné činnosti.
Rousseau a kol (1998:395) definuje důvěru jako „psychologický stav, zahrnující úmysl
akceptovat zranitelnost (vulnerability) založenou na očekávání pozitivních úmyslů nebo
chování druhých“. Věřitel je závislý na jednání důvěrníka, nemůže jeho chování plně
kontrolovat a důvěrník tedy sám rozhoduje, zad bude jednat v zájmu nebo proti zájmu
věřitele. Poskytnutím důvěry tak věřitel zvyšuje svoji zranitelnost.

Důvěra a spoléhání se na druhé
Zde je vhodné zmínit časté vzájemné záměny důvěry za spoléhání se. Odlišnost mezi
oběma pojmy uvádí např. Blois (1999). Zklame-li nás člověk, kterému jsme věřili, zajisté
nás to zraní. Avšak zklame-li nás člověk, na kterého jsme se spolehli, budeme zklamáni,
nebudeme zraněni. Blois odlišuje mezi důvěrou, jakožto naší závislosti na dobré pověsti
či slušnosti druhé strany, a spoléháním se, jakožto naší závislosti na důvěryhodných
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zvycích druhé strany. Morton a Deutsch zmiňují, že lidé důvěryhodní důvěřují partnerovi
více než lidé nedůvěryhodní. Lidé, kterým nelze věřit, nechápou, že jim někdo věří a ani
to neočekávají. K otázce zklamané důvěry a dalekosáhlým důsledkům takového zklamání
poznamenává Coleman (1963:75), že „Na počátku 50. let se stal případ Algera Hisse,
zdánlivě loajálního Američana ve vysoké pozici, který byl ve skutečnosti neloajální
(konečná pravda v případě je na tomto místě nedůležitá. V očích drtivé většiny
Američanů se ukázal jako neloajální). To vedlo k všeobecnému poklesu důvěry napříč
společností. Nicméně tento případ měl svoji důležitost, protože mnohým mladým
Američanům zřetelně ukázal, že široká investice v důvěru v intelektuály a veřejné
představitele není vždy namístě a s vydatnou pomocí demagogů země v následujícím
období zažila útok na základy důvěry v celé společnosti. „
Zranitelnost a spoléhání se navozují téma slabého a silného partnera ve vztazích důvěry.
Manažerská literatura se tohoto tématu dotýká ve vztahu nadřízeného a podřízeného,
zatímco organizační literatura se zaměřuje spíše na vztahy mezi velkými a malými
organizacemi. Vyšší důvěra v nadřízené byla v empirických výzkumech spojena s vyšší
motivací podřízených, s jejich výkonem a spokojeností a loajalitou vůči organizaci (např.
Frey, 1997, Jones a George, 1998)

Důvěra a spolupráce
Důvěra je také často spojována se spoluprací. Spolupráce nemusí být vždy jen výsledkem
našeho rozhodnutí, ale mnohdy bývá jediným východiskem a nám nezbývá, než ji
přijmout. Výsledkem pak může být spolupráce s někým, komu nedůvěřujeme (Mayer a
kol., 1995). Úroveň spolupráce však není konstantní a kolísá v čase (Křivohlavý, 2002).
Experimenty s důvěrou, založené na teorii her ukázaly, že soutěžit je podstatně lehčí než
spolupracovat. Rovněž sdělení, že mám zájem na spolupráci, pozitivně ovlivní její další
průběh a vede k rychlejšímu zrodu důvěry. V otázce spolupráce a jejího vynucení je také
nutno podotknout, že experimenty ukázaly, že jsou-li síly obou stran vyrovnány, sklon ke
spolupráci se významně zvyšuje. Tendence ke spolupráci také bývá vyšší, pokud víme, že
náš partner má obdobné preference nebo vyznává obdobné hodnoty jako my sami
(Křivohlavý, 2002). Vyvozujeme proto, že znalost partnera je jedna z nejdůležitějších
podmínek vzniku důvěry a vzájemné spolupráce. Etzioni (1961) považuje za ústřední
téma zkoumání organizací spolupráci, ke které vedou tři cesty. Uplatňování donucovací
moci na odcizeného člena organizace, použití vlivu (moci) odměn na kalkulativně
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smýšlejícího jednotlivce a konečně použití normativní moci za využití symbolických
odměn ve prospěch loajálního aktéra, člena organizace. Etzioniho uvažování se ubírá k
závěru, že lidé se obvykle nakonec formálně či neformálně podrobí těmto mocím.

Důvěra a vzájemnost
Důvěra také zahrnuje reciprocitu, neboli vzájemnost, která často bývá v různých
organizačních vztazích nevyrovnaná. S tím také souvisí důslednost neboli konzistence,
která vyjadřuje postupné utváření důvěry v čase na základě důvěry. Ukazujeme našim
věřitelům, jak jsme důslední, jak lze naše chování s jistotou předvídat.
Způsobilost je další faktor, který podporuje utváření důvěry díky našim dovednostem a
schopnostem (Mayer a kol., 1995). Stejně jako se způsobilost váže přímo k našim
schopnostem a dovednostem, váže se i specifičnost ke konkrétním lidem nebo
organizacím v tom smyslu, že víme, komu důvěřujeme a víme, v čem konkrétně jim
důvěřujeme. Důvěřujeme konkrétním lidem, konkrétní skupině nebo organizaci a
důvěřujeme jim jen v konkrétních záležitostech či situacích. Již zmíněné pokusy např.
ukázaly, že lidé se chovají ke známým jinak než k neznámým. Konkrétně chovám-li se k
mým známým krutěji, chovám se k neznámým mírně a naopak. Také se ukázalo, že
dvojice, které se předtím viděly, mají vyšší úroveň vzájemné spolupráce (Křivohlavý,
2002). Obdobně, pokud jsme informováni, že druhá strana je ochotná ke spolupráci,
volíme automaticky vyšší formu důvěry a následně také vyšší formu spolupráce.
Základem tzv. kontraktuální, neboli smluvně založené, důvěry je její rychlé vybudování
pomocí smluvních ustanovení. Kontrakty dovolují cizincům bez vybudovaných základů
důvěry vzájemně spolupracovat (Fukuyama, 1995, p. 150). Fukuyma na základě výskytu
asociací středního rozsahu rozlišuje také mezi high-trust a low-trust společnostmi.
Důvěra v generalizovaná komunikační média a důvěra v hierarchie
Luhman (1979) vidí důvěru funkčně jako mechanismus k redukci sociální komplexity.
Vnitřní základy důvěry nemohou podle Luhmana spočívat v naší poznávací schopnosti,
ale spíše v systémovém vnitřním zakotvení. Důležitou myšlenkou je u Luhmana jeho
rozlišení osobní a systémové důvěry a především důvěry v generalizovaná komunikační
média (láska, pravda, moc a peníze). K úloze peněz při utváření důvěry říká Giddens toto:
„Peníze, například, mohou být chápány jako žeton důvěry, umožňující transakce mezi
jednotlivci, kteří se vůbec neznají, ale kteří by si jinak vzájemně své sliby nevěřili …Peníze
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jsou prostředek ustavující vztahy mezi jednotlivci, kteří mohou být od sebe velmi
vzdáleni místně i časově.“ (Giddens, 1987:136)
Obdobně pak Giddens uvažuje o vizuální podobě hierarchií, které symbolizují
projevenou důvěru. Uzavřené kanceláře symbolizují vyšší postavení ve firmě a tudíž
vysokou důvěryhodnost daného jednotlivce, na druhé straně otevřené kanceláře jsou
výrazem nedůvěry. „Hierarchie jsou uspořádány jako kanceláře. Často jsou si kanceláře
lidí

na

stejné

hierarchické

úrovni

podobné.

Uzavřené

kanceláře

využívají

časoprostorových hranic k oddělení sfér autonomie v rámci celkové hierarchie. Na
nižších úrovních připomínají kanceláře spíše rozlehlé prodejny. V moderních
organizacích sedí pracovníci na nejnižších úrovních v otevřených, snadno přehledných
kancelářích, které umožňují okamžitou a snadnou kontrolu jejich činnosti. Tyto
kanceláře, umožňující bezprostřední kontrolu, vyjadřují nízkou úroveň důvěry, kterou
organizace k pracovníkům chová. V pozicích, charakterizovaných vysokou úrovní důvěry,
je architektura i zařízení kanceláří jiné a svojí uzavřeností vyjadřuje vyšší pozici
vedoucího pracovníka. Samozřejmě, že důvěra a přímý dohled se vzájemně kombinují a
vzájemně se zcela nevylučují. Význam důvěry vzrůstá se vzdáleností a také s časem.“
(Giddens, 1987:159)
V pořadu Ekonomika a společnost na programu ČT2 8. prosince 1998 proběhla debata J.
Kabeleho a Jana Švejnara, kterou moderoval Jan Pokorný. Jiří Kabele tam mimo jiné k
hierarchiím říká: „Tady se pořád mluví o tržní společnosti. Pořád se mluví o tom
rozměru, kdy jakoby jsme partneři a sjednáváme, vyjednáváme cenu. Já mám pocit, že v
tom demokratickém kapitalismu také musí fungovat hierarchie. To je něco, co se
opomíjí, protože ty hierarchie selhaly v reálném socialismu. Ale když ty hierarchie
nefungují, tak nefunguje ani ten kapitalismus. Například musí fungovat řízení v
podnicích. Když nefunguje řízení v podnicích, když vlastníci, manažeři neukočírují svoje
střední kádry a střední kádry neukočírují své pracovníky, tak se to celé hroutí. Můžeme
tady klidně mít trh, ale ten naprosto nefunguje.“

Důvěra v manažerské literatuře
Na poli manažerské a organizační literatury se Zand (1972) zabývá dřívějšími myšlenkami
Blaua (1964) a Luhmana (1979), že důvěra je postupný, sebeposilující jev a popisuje
důvěru jako spirální sebeposilující model dynamické důvěry. Ukazuje, jak důvěra
produkuje vyšší úroveň důvěry a naopak, jak nedůvěra roste ve stále hlubší nedůvěru.
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Blair (2003) vidí slibné východisko ve výzkumu neformálních institucí, které podporují
vztahy založené na důvěře a tím napomáhají ustanovení kooperativních sociálních
norem, existujících mimo zákon a právo. Podobně silná důvěra existuje v náboženských
hnutích, jak říká Coleman: „V emocionálních masových hnutích, jakož i v jistých
náboženských sektách, existuje vysoký stupeň vzájemné důvěry.“ (Coleman, 1963:71).
Těmto hnutím se ziskové organizace velmi často přibližují především způsoby
nejrůznějších nástrojů na ovlivňování zaměstnanců k podávání nejvyšších možných
výkonů.
V oblasti socio-psychologických aspektů obchodních vztahů a manažerských postupů se
literatura zaměřuje na probíhající organizační změny a jejich důsledky na chování
jednotlivců. Koncept důvěry se zde zabývá mechanismy a prvky, které umožňují
manažerům a organizacím dosáhnout konkurenceschopnosti, maximální efektivity a
otevřenosti snižováním sociální nejistoty a zranitelnosti. Na straně členů organizace
kladou zmíněné organizační změny zvýšené nároky na psychickou odolnost, lidé se musí
vypořádat s častými organizačními změnami a následnými změnami rolí, jsou nuceni
pružně reagovat na nové výzvy a překážky, musí se učit novým praktikám a postupům,
novým znalostem. Aby se členové organizace s těmito změnami úspěšně vyrovnali, je
nezbytné cítit podporu druhých, cítit podporu vedoucích, být přesvědčen o
kompetentnosti druhých. Členové organizací musí vědět, že organizace a její členové si
zaslouží jejich důvěru, že jsou důvěryhodní.

Důvěra mezi organizacemi
Vztahy mezi organizacemi se zabývá další skupina výzkumů (např. Bachmann, 1998).
Nezodpovězená u těchto výzkumů však zůstává otázka operacionalizace důvěry
jednotlivců v organizaci a především otázka, jak pojmout důvěru mezi organizacemi.
Mohou si organizace navzájem důvěřovat? Lze vůbec důvěru takto generalizovat a
překročit dosavadní předpoklady o zakotvení důvěry v jednotlivci? Předpokládá se, že
důvěra mezi organizacemi je umožňována institucionálním rámcem, v kterém je
začleněna a na kterém je také závislá (Zucker, 1986; Bachmann, 1998). To se týká
především právních a smluvních rámců, jakož i socio-kulturního prostředí. Organizace si
můžeme představit jako aktéry, tím jim však přisuzujeme víceméně lidské vlastnosti,
neboli je antropomorfujeme. Koeszegi (2004) podrobila důvěru mezi organizacemi
zkoumání a zjistila, že ji nelze oddělit od vzájemných mezilidských vlivů manažerů
107

organizací, přestože pojmy jako risk nebo důvěra lze přiřadit nejen lidem, ale také
organizacím. Stručně řečeno, existují organizace, které považujeme za důvěryhodné,
stejně tak existují organizace, které vnímáme jako rizikové.
Podobnými provázanostmi mezi rozdílnými konstelacemi důvěry se zabývá např. Ferres
a kol. (2004), kteří zkoumají, jaké vliv má vysoká důvěra mezi spolupracovníky na důvěru
jednotlivců v organizaci.

Důvěra a důvěryhodnost
Soubory tzv. identifikátorů důvěryhodnosti (Zucker, 1986) byly v minulosti častokrát
diskutovány, a třebaže o terminologii nepanuje jednoznačná shoda, o jejich existenci
není pochyb (Mayer a kol., 1995; Rousseau a kol., 1998 a jiní). Jde zejména o
kompetenci, benevolenci, integritu a předvídatelnost. Ve zmíněných studiích není dosud
jasný vztah mezi těmito identifikátory, např. zda jejich vzájemné vztahy, význam atd.
Důvěru lze rozlišovat na osobní důvěru, tj. mezi lidmi, kteří se osobně znají, na důvěru
mezi lidmi, kteří se znají jen málo nebo vůbec ne, (sociální nebo generalizovaná důvěra)
a na důvěru vůči institucím, organizacím, vládě a firmám, atd. Důvěra je vždy vztahová,
zahrnující vždy minimálně jednoho jednotlivce, který důvěřuje a tudíž se vystavuje
zranitelnosti buď vůči jednotlivcům nebo skupině jednotlivců nebo institucím. Jen
výjimečně je důvěra bezpodmínečná: důvěřujeme své bance, ale nikdy bychom své děti
bance nesvěřili; důvěřujeme své vládě, že nás ochrání proti vnějšímu nepříteli, nevěříme
jí však, že nás ochrání proti zvyšováním daní a nezaměstnanosti.
Mayer a kol. (1995) zařadil schopnost, benevolenci, integritu a předvídatelnost. Navrhují
jako rozhodující součásti důvěry kompetenci, loajalitu, konzistenci a otevřenost. Pokud
tedy hodnotíme důvěryhodnost druhých, posuzujeme všechny z uvedených faktorů,
každému však individuálně přisuzujeme jinou váhu, jiný význam.
Důvěryhodnost se často pojí s důvěrou, někdy však existuje mimo ni. To je např. v
situacích, kdy nejsme nuceni věřit či nevěřit lékaři nebo politikovi, ale přesto ho
považujeme za důvěryhodného. Pravda, někdy nám pozdější zkušenost může ukázat, že
ona důvěryhodnost nebyla na místě. Důvěryhodnost má dvě dimenze, které si mnohdy
neuvědomujeme: za prvé to je přesvědčení, že důvěrník bude jednat v našem zájmu
vzhledem k jím uznávaným morálním hodnotám a vzhledem k jeho postoji k dodržování
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slibů. Za druhé to je kompetence v důvěrníkově oblasti, kdy věříme, že nezklame naši
důvěru úmyslně nebo z neznalosti.
Lze rozeznat čtyři pravděpodobné motivy, proč lidé věří. Jde o motivy dispoziční,
morální, sociální a instrumentální.
Dispoziční motiv. Někteří lidé mají větší sklon důvěřovat, jiní jsou od přírody nedůvěřiví
vlivem osobnostních faktorů nebo charakteru. V literatuře není zcela shoda o zdrojích
těchto dispozic, mohou to být zážitky z dětství, výsledky utváření charakteru, sociální
normy a vazby apod. Platí však, že předpoklad o důvěře jako dispozici neumí postihnout
základní elementy důvěry: objekt (komu věříme) a předmět důvěry (co věříme).
Důvěra je často motivována morálkou. Lidé si důvěřují, protože věřit považují za projev
dobré vůle. Ve zmíněném televizním pořadu na ČT2 v prosinci 198 J. Kabele o
problematice cti, morálky a trhu tvrdí 6 „…Ten člověk, který si zakládá na tom, že je
hospodárný, že ty zdroje nějak spravuje a kumuluje, ten je opravdu typický pro novou
dobu, pro tu dynamickou dobu, dobu mnoha rizik, ale takových rizik, která už si
způsobujeme sami, protože jsme v prostředí, kde podnikají další hráči a ti nám vytvářejí
prostředí. My nevíme, jak budou podnikat. Ale myslím si, že ten tradiční člověk byl
trochu v něčem jiný. On si daleko víc zakládal ne na té hospodárnosti, to byla také
důležitá hodnota, ale daleko více si zakládal na cti. On patřil do nějakého společenství a v
něm se musel starat o to, aby si zachoval svou čest. Tam nemohl projevovat ten
egoismus. Nesměl se chovat příliš hospodárně. Ten člověk, který usiloval o čest, musel
usilovat opačně, jakoby oproti nám. Ten také něco maximalizoval. Také měl v sobě
zabudovaného rozhodovatele, ale nedá se říci, že je to ten homo economicus.“
K problematice egoismu říká dále Kabele: „… homo economicus je model rozhodovatele.
Je to člověk, který není vázán jinými závazky, než si sám ukládá, popřípadě je považuje za
rozumné a pak rozhoduje racionálně. Ten pokus zakotvit to v egoismu musím přiznat, že
v ekonomii občas je, ale je to jakýsi pokus najít pevný bod, který když budeme mít, tak
pohneme celým vesmírem, že jo. Je to pokus ukotvit to v lidské přirozenosti. V podstatě
je to iracionální pokus.“
Třetím zdrojem motivace důvěřovat je sociální motiv: jednotlivci získávají svoji identitu
ze vztahů k druhým a tak jsou považování za důvěryhodné nebo věří druhým v souladu
se svým zformovaným self, případně se snaží posílit nebo zvýšit svůj sociální status. A
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přestože sociální motivace mohou být spíše záměrné, přesto mají více do činění s
identitou než se snahou o získání dalších materiálních statků.
Důvěra kalkulativní čili instrumentální vyjadřuje naše přesvědčení, že se vyplatí
důvěřovat, protože za to něco získáme. Očekáváme, že přínos za naši důvěru bude vyšší
než náklady na důvěru. Zdá se, že je snazší důvěřovat, když je riziko malé nebo odměna
dostatečně velká. Jsou však i případy opačné: pravděpodobně nenecháme své dítě doma
samotné, přestože mu silně důvěřujeme, neboť naše obavy o jeho život či zdraví (tedy
očekávané riziko) jsou vyšší než přínos z námi projevené důvěry.
Růst naší důvěryhodnosti také pozitivně ovlivní zájem druhých o spolupráci s námi,
získáme nové příležitosti a možnosti, naše hodnota stoupne. To je bezesporu silný
instrumentální motiv. Podobně může růst důvěryhodnost organizací a institucí
Může být také nastolena otázka, zda vůbec má smysl důvěru zkoumat, pokud vycházíme
z neosobních nebo anonymních interakcí. Podle Williamsona (2001) existuje důvěra
pouze v osobních vztazích, ve kterých se jedná o soutěžení a zájmy, a také u institucí,
které regulují politiku, trh a rozsáhlé interakce. Důvěra, zdá se, není vždy řešením stavu
nedůvěry, protože existují četné alternativy k důvěře, které se týkají více zajištění nebo
nátlaku, jako např. smlouvy, pojištění, etické principy, sociální sítě a institucionální
pravidla. To je však podle mého názoru poněkud technokratický, zjednodušující přístup,
kdy důvěra je považována za něco, co do dnešní společnosti nepatří a bez čeho se dobře
obejdeme.

Problémy operacionalizace důvěry
Kvantitativní výzkumy se orientovaly na operacionalizaci důvěry a výsledkem byly různé
nástroje pro její měření, jako např. Rotterovo (1967) Interpersonální měřítko důvěry
(Interpersonal trust sele), které obsahovalo 25 položek, ke kterým respondent
vyjadřoval svoji míru souhlasu či nesouhlasu.
Studie taxikářů pomohla Henslinsovi (1968) získat bohatý materiál pro zkoumání, jak se
upevňuje důvěra v každodenních situacích. Zjistil, že hluboce zakořeněné předpoklady
ovlivňují utváření důvěry a že důvěra je značně výběrově orientovaná. Deutsch (1973) se
domníval, že důvěru lze vypozorovat z chování a tudíž individuálně měřit. Zdůraznil
význam situačních a jednacích proměnných, které umístil nad charakteristiky osobnosti a
individuální postoje.
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Zkoumání důvěry z pozice teorie her, založené na vězňově dilematu, se objevuje např. v
úvahách Axelrodových (1984) a ovlivňuje i Colemanův (1990) přístup k racionální volby.
Coleman se v jedné ze svých starších prací táže: „Jaké podmínky vedou člověka k
investicím do druhých a do kolektivit? Jaké jsou základní druhy investic, které mohou být
učiněny (tj. důvěra, úcta, organizační loajality, práce)?“ (Coleman, 1963:66). Coleman si
také všímá procesu zvažování, či chceme-li procesu volby a tvrdí: „Zde, stejně jako v
diskuzi o normách ve vazbě na komplementární role, vliv ega na alter není založen na
důvěře, ale na bolesti, kterou může ego utrpět, pokud nejedná v zájmu alter, nebo na
výhodě, které může požívat, pokud tak jedná.“(tamtéž) 71)
V operacionalizaci důvěry se objevuje časté roztříštění přístupů a metod a nastává
problém s generalizací nebo přenosem do jiného prostředí. Pokusy o operacionalizaci
můžeme rozdělit do tří hlavních směrů:
1. Laboratorní experimenty, zahrnující různé formy vězňova dilematu (např.
Deutsch, 1973). Důvěra je zde měřena jako procento interakcí, ve kterých
respondent zvolí kooperaci. Tento přístup bývá nejvíce kritizován pro nízkou
vnější validitu pro své uměle vytvořené a tudíž nepřenosné podmínky
experimentu a také pro nízkou vnitřní validitu, protože volba kooperace
nemusí nutně znamenat důvěru ani kooperativní dispozice respondentů.
2. Standardizované průzkumy se běžně provádějí v psychologických studiích,
zabývajícími se rysy osobnosti (Rotter, 1967) a v politických výzkumech.
Pomocí dotazníků se empiricky zjišťují respondentovy predispozice
důvěřovat druhým. Mezi těmito dotazníky je třeba především uvést Rotterův
ITS (Interpersonal Trust scale). Individuální dispozice k důvěře jsou obecně
považovány jako významný faktor důvěry, přestože postoje vyplývající z
dotazníku nemusejí nutně znamenat skutečné projevy důvěry ve
specifických každodenních situacích. A podobně interní validita bývá
ovlivněna řadou individuálních faktorů, jako jsou osobnostní rysy, vnímání
druhých, dřívější zkušenosti apod.
3. Zacílené průzkumy – zde je zjišťováno, jak respondent vnímá druhé, což je zde
cílem výzkumu. Od předcházejících přístupů se tento liší zaměřením na
konkrétní cíl. Místo obecných dotazů je výzkum zaměřen na konkrétní
osobu: např. zda osoba X drží své slovo, zda je spolehlivá, zda je kooperativní
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apod. Externí a interní validita je rovněž omezena, protože platnost závěrů je
vztaženu ke konkrétnímu času a konkrétnímu místu výzkumu.
Různí výzkumníci se ve svých výzkumech vydávali různými směry za využití různých
nástrojů. Například Larzelere a Huston (1980) svůj výzkum směřovali na blízké vztahy,
McAllister (1995) zase svůj výzkum zaměřil na vnímání kolegů v pracovním prostředí.
Cummings a Bromiley (1996) se orientovali na výzkum organizační důvěry uvnitř
organizací a Zaheer a kol. (1998) soustředili svůj zájem na výzkum inter – organizační
důvěry. Atkinsonová (2004) použila metodu grounded theory a nechala respondenty
hovořit na téma důvěra a zjistila, že důvěru každý respondent vnímal poněkud odlišně,
že se definice důvěry lišila podle místa a času a také dle vztahů, ke kterým se pojem
důvěra váže.

Použila tedy kvalitativní přístup, který se v operacionalizaci důvěry

vyskytuje jen výjimečně, pokud vůbec.
Gillespieová a Mann (2004) a Ferresová a kol. (2004) zase vycházeli z cílově zaměřené
studie za využití dotazníku o 21 položkách, týkajících se obecné důvěry, které zahrnovaly
rozměry jako kognitivní důvěru, afektivní důvěru a behaviorální důvěru, podobně jako
Butler (1991) nebo McAllister (1995). Kognitivní důvěra vycházela z posouzení cílové
osoby jako důvěryhodné v 10 oblastech (kompetence, integrita, plnění slibů,
spolehlivost, loajalita, konzistence, diskrétnost, spravedlnost, otevřenost a dostupnost).
Afektivní důvěra měřila sílu vazby respondenta k cílové osobě, zatímco behaviorální
důvěra měřila úroveň, jak členové týmu důvěřují svému vedoucímu v oblastech jako je
dovednost a úsudek, zda sdílejí jeho přesvědčení, pocity a jak vnímají informace o jeho
osobě. K zmíněným 3 dimenzím důvěry ještě přidali tzv. celkovou důvěru, která
korelovala s obecnou důvěrou. Celková důvěra se zjišťovala otázkou: „Jak byste
ohodnotili celkovou vaši důvěru k nadřízenému?“ a nabývala hodnot od 1 do 7 (1=žádná
důvěra; 7= úplná důvěra). Gillespie a Mann (2004) přesvědčivě poukázali, že
konzultativní řídí styl, sdílené hodnoty a vize jsou do značné míry ovlivňovány důvěrou
ve vztazích uvnitř organizace. Podobným způsobem zkoumala Ferresová (2004) důvěru
ve spolupracovníky za použití 12 položek, vycházející z jejích dřívějších výzkumů. Její
přístup spadá do standardizovaných dotazníků, protože se dotazy netýkají konkrétních
jednotlivců, ale spolupracovníků obecně. Tím se však Ferresová dostává spíše do příliš
obecné roviny, protože respondenti mají vždy na mysli nějakého konkrétního
spolupracovníka, ke kterému své odpovědi vztahují. Ferresová a kol. zde přidávají jako
kontrolní proměnnou ještě tzv. dispoziční důvěru. Tím měří predispozice respondentů
důvěřovat svým spolupracovníkům, což pravděpodobně zpočátku ovlivní, do jaké míry
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budou respondenti svým spolupracovníkům důvěřovat. Dispoziční důvěra byla měřena
jako rysy osobnosti za pomoci otázek z široce používaného inventáře v dotazníku NEO
autorů Costy a McGrae (1985), který byl validizován i českém prostředí. Její studie
poukázala na fakt, že vysoká úroveň důvěry mezi spolupracovníky je odrazem silného
afektivního pouta k organizaci a také, že je indikátorem pozitivního vnímání organizací
projevované podpory vůči svým členům.Hyun-Jung Lee zkoumá důvěru pouze jako
jednosložkovou důvěru v organizaci, tj. jako důvěru založenou na kompetenci (ve smyslu
dovednosti), kterou operacionalizuje jako důvěru v organizační zdroje, technologie a
schopnost této organizace dodržovat sliby vůči zaměstnancům. Zaměřuje se na
organizaci, která je zde zkoumaným cílem. Ve své studii však nenalezla přímou souvislost
důvěry s nepřetržitým zvyšováním výkonu, což se všeobecně předpokládalo. Našla však
podporu pro tvrzení, že úroveň identifikace jednotlivců s organizací a tzv. kompetenční
důvěra významně ovlivňují dosahování vyššího výkonu a následně vyšší úspěšnost
organizace. Prostor pro diskusi také představuje úvaha, zda je možné dotazníky
zaměřené na lidské důvěrníky, tedy aktéry, používat i v případech, kdy je důvěrníkem
organizace.
Shodneme se tedy zřejmě, že důvěra je mnohorozměrný konstrukt, který není jednotně
operacionalizován a který pravděpodobně bude mít jiné dimenze, jde-li o důvěrníka v
podobě lidského aktéra, nebo důvěrníka v podobě organizace. Mnohost přístupů nám
jasně ukazuje, že důvěra má také mnohé tváře a projevy. Přitom je třeba odlišovat
důvěru jako postoj a důvěru jako výsledek projev skutečného chování.

Obsah a zdroje důvěry
Nástroje pro operacionalizaci posuzujeme nejen po její statistické stránce, ale také podle
toho, do jaké míry odrážejí konceptualizaci konstruktu. Dietz a Hartog (2004) se otázce
konceptualizace podrobněji věnovali a zdůraznili čtyři důležitá hlediska: rozdílné podoby
důvěry, obsah důvěry, zdroje důvěry a identitu důvěrníka. Důvěru lze podle mnohých
definic vidět jako víru, rozhodnutí nebo jednání. Víra je zde subjektivní, agregovaný a
přesvědčený soubor názorů na druhou stranu a na naše vzájemné vztahy, které vedou k
předpokladu, že jednání druhé strany bude mít pro nás kladné důsledky. Jde také o
ohodnocení důvěryhodnosti druhé strany. Zde je třeba odlišit důvěryhodnost a důvěru
(Mayer a kol., 1995): důvěryhodnost je kvalita, kterou disponuje náš důvěrník; zatímco
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důvěřovat, znamená to, co věřitel dělá, tím, že důvěrníkovi věří. A přestože někdo může
být považován za důvěryhodného, neznamená to, že mu automaticky věříme.
Druhá forma je naše rozhodnutí někomu věřit. Tím projevíme naši důvěru v
důvěryhodnost druhé strany. Musí proto existovat předpoklad důvěryhodnosti a také
úmysl jednat na základě tohoto předpokladu. Mayer (1995 tuto formu důvěry chápe
jako dobrovolné s vystavení vlivu důvěrníka. V zásadě jde zde pouze o úmysl jednat, není
to dosud jednání samotné.
Projevit důvěru jednáním můžeme dvěma způsoby: spolehneme se na druhé nebo
sdílíme s druhými informace. Přitom podstupujeme riziko, že bude naše důvěra
zklamaná. Otázkou je, zda jednání, kterým důvěru projevujeme, má být součástí modelu
důvěry. Mayer a kol. (1995) navrhuje důvěru oddělit od doprovodného chování. Jiná
konceptualizace (McEvily, 2003) však odlišuje mezi třemi nezbytnými součástmi důvěry:
očekávání, ochotu věřit (tím se vystavit vůli důvěrníka) a jednat (a tím podstoupit riziko).
Možné zdroje důvěry byly, stejně jako obsah důvěry, posuzovány velmi rozmanitě.
Whitener a kol. (1998) rozlišuje mezi individuálními faktory, vztahovými a organizačními
faktory. Payne a Clark (2003) rozdělili zdroje do dvou dispozičních faktorů: mezilidské a
situační faktory, tj. posuzujeme charakteristiku věřitele, důvěrníka i jejich vzájemný
vztah. Rotter (1967) v této souvislosti hovoří o generalizované důvěře, jakožto
predispozici věřit druhým. Tato predispozice hraje důležitou roli především v raných
fázích našich interakcí s druhými, její vliv však v průběhu času klesá.
Axelrod (194) zdůraznil také vliv stínu minulosti a stínu budoucnosti, kdy věřitel hodnotí
svoji pozici ve vztahu k důvěrníkovi jako nejistou. Lewicki a Bunker (1996) vyvinuli
třífázový model rozvoje důvěry a rozeznávali ranou, rozvíjející se a dospělou fázi, čímž
předpokládali, že důvěra se postupně vyvíjí a má dynamický charakter.
Otázkou odvozené důvěry se zabýval Meyerson a kol. (1996), který zjistil, že v dočasných
pracovních skupinách je pověst osoby odvozena od formální kvalifikace, nebo názoru
respektovaných prostředníků nebo názoru uznávaných sociálních sítí. Tím tato odvozená
důvěra slouží jako zdroj po rychlé počáteční utváření důvěry.
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Stupně důvěry
Důvěra zřejmě není binomická, tedy je, nebo není. Není ani jen bezpodmínečná nebo
podmíněná, nebo silná a slabá. Stupeň důvěry se odvíjí podél kontinua a důvěra tak
postupně plynule nabývá slabší nebo silnější intenzity (Williams, 2001) V literatuře
můžeme dohledat pět takových stupňů, viz obrázek.

Obrázek 12 Stupně intraorganizační důvěry, zpracováno podle Williamse (2001)

Důvěra založená na zastrašování, je důvěra, která vzniká pod nátlakem, pod hrozbou
sankce (Rousseau, 1998). Důvěra kalkulativní je důvěra, která je za dané situace
vhodnou strategií. Všechny náklady a zisky byly vzaty v úvahu a důvěrník se rozhodl, že
důvěřovat je pro něho vhodná strategie (Lewicki a Bunker, 1996). Na znalosti druhé
strany, na její předvídatelnosti, je založen třetí stupeň důvěry. Důvěra, která je založena
na vztazích, je více subjektivní a více emocionální, než předcházející stupně důvěry.
Vypovídá více o kvalitě vztahů, než o vypozorovaném chování druhé strany. K tomu Blois
(1999) poznamenává, že důvěra, která vyplývá ze vztahů, je silnější než důvěra odvozená
z pozorovaného chování druhé strany. Nejvyšší stupeň důvěry vyplývá ze společné
identity a odráží plné přesvědčení, že druhá strana bude věřitele zastupovat, jak nejlépe
dovede. Poslední dva typy důvěry, vztahová a založená na společné identitě, jsou podle
Tylera (2003) sociální důvěrou. Mc Allister (1995) hodnotí důvěru jako kognitivně nebo
afektivně založenou, přičemž tvrdí, že i afektivní důvěra potřebuje alespoň minimální
úroveň kognitivní důvěry. Kognitivní důvěra zde odpovídá termínům kalkulativní důvěra
a důvěra založená na znalostech, které používají Rousseau (1998) a Williams (2001).,
zatímco afektivně založená důvěra je ekvivalentem důvěry založená na vztazích a důvěře
založená na společné identifikaci/identitě důvěrníka a věřitele.
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Pozoruhodného propojení času s důvěrou si všímá Giddens (1987). Moderní komplexní
organizace podle něho značně závisí na precizním měření času. „Uvnitř organizace je
nejvýznačnějším časoměrným zařízením harmonogram. Harmonogramy jsou organizační
prostředky pro uspořádání času a prostoru. Jsou médiem nejvyšší koordinace
organizačních aktivit.“ (Giddens, 1987:160) Giddens vidí harmonogramy jako měřítka
stupně důvěry. Domnívá se, že nejvyšší pracovníci si svůj čas plánují víceméně po svém,
zatímco pracovníci na nízkých stupních si svůj čas plně podřizují harmonogramu
organizace. „Pro pracovníky na nejnižší organizační úrovni, na úrovni nízké důvěry, je
osobní harmonogram závislý na organizačním harmonogramu a je s ním propojený. Na
pozicích spojených s vysokou důvěrou je osobní časový plán značně autonomní a s
organizačním harmonogramem se protíná jen omezeně. Tito pracovníci používají své
diáře, aby dokumentovali svůj pohyb časem a prostorem, což ti na nižších pozicích
nemohou. „ (Giddens, 1987:161)
Giddens zmiňuje Clarkovu studii továrny na zpracování cukrové řepy, která pracuje v
sezóně 100-120 dni ve dne v noci. Poté je továrna rozmontována a většina pracovníků
vykonává práci v samo-řízených skupinách, se specifickými úkoly. Někteří pracovníci se
tak v průběhu roku dostávají z pozic s nízkou úrovní důvěry, tj. během cukrovarské
kampaně, do pozic s vysokou důvěrou, kdy pracují odděleně na samostatných úkolech.

Komu věříme
Objekt důvěry neboli objekt, ke kterému se naše důvěra vztahuje, umožňuje rozlišit
několik typů důvěry: mezi jednotlivci, mezi jednotlivci a organizací (Zaheer, McEvily a
Perone, 1998), mezi organizacemi, mezi jednotlivci a sociálními institucemi (Barber,
1983), mezi jednotlivci a technologiemi (Lippert, 2001), jako obecné charakteristika
různých společností (Fukuyama, 1995), jako osobnostní rys (Rotter, 1967). To znamená,
že základním rozlišením mezi typy důvěry je objekt důvěry, což může být osoba, místo,
událost nebo předmět (Giffin, 1967)
Důvěra k technologiím je definována jako úroveň, do jaké je jednotlivec ochoten stát se
zranitelným (být vystaven vlivu) vůči informačním technologiím, založená na očekávané
předvídatelnosti technologií, její spolehlivosti a možnostech využití, která je dále
ovlivněna individuální predispozicí důvěřovat technologiím (Lippert, 2001).
Nejčastěji se důvěra týkala vztahů mezi zaměstnanci navzájem (McAllister, Gillespie)
nebo mezi zaměstnanci a manažery (Tyler, Gillespie, a další), mezi zaměstnanci a jejich
zaměstnavateli (Robinson) nebo mezi zaměstnanci a manažery jako představiteli
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zaměstnavatele (Clark a Payne, Mayer a Davis, Tyler), mezi zaměstnanci a zbytkem
organizace (Huff a Kelley), mezi odděleními v rámci organizace (Cummings a Bromiley) a
v rámci různých vztahů v rámci organizace.
Všeobecně se dotazníky zabývaly afektivním i kognitivním typem důvěry, jejichž existenci
podpořily i nedávné neurologické výzkumy mozkových procesů (Adolphs, 2002; Winston
a kol. 2002). V případě Clarka a Payneho však byly afektivně formulované dotazy zcela
vypuštěny, protože vysoce korelovaly s odpovídajícími kognitivně formulovanými
otázkami. Odrazem toho, že důvěra je pozitivním stavem mysli, byla i naprostá převaha
pozitivně formulovaných otázek. Výjimkou byly pouze dotazníky Robinsona a
Cummingse s Bromileyem, kde byla negativně formulována asi polovina otázek.
Domnívám se, že kognitivně formulované otázky plně postačí pro potřeby výzkumu
důvěry v týmech, na rozdíl třeba od výzkumu v partnerských vztazích.
Co se týká časového hlediska, většina dotazníků a na nich založených výzkumů se týkala
okamžitých výzkumů a pouze tři studie byly založeny na dlouhodobém zkoumání důvěry.

Identita, důvěra a identifikace ve virtuálních týmech
Otázka identity, důvěry a identifikace mají velký význam při vytváření virtuálních týmů, i
při jejich fungování.
Identita hraje důležitou roli při komunikaci, kdy je znalost identity těch, se kterými
komunikujete, důležitá pro pochopení interakcí v týmu. Když jsou členové týmu odděleni
prostorovými a časovými hranicemi, bývá jejich identita méně jednoznačná. Mnoho
základních podnětů týkajících se osobnosti a sociálních rolí, na které jsme zvyklí ve
fyzickém světě, nefunguje. Ve fyzickém světě je naše Já komplexní a může se v čase
měnit, naše osoba je však kotvícím prvkem. Virtuální svět je oproti tomu fyzickému v
lecčems odlišný. Členové elektronického prostoru jsou rozptýleni a nejsou vázáni na
kotvící prvek osoby a člověk pohybující se ve virtuálním prostoru může mít vícero
naprosto odlišných elektronických identit. Třebaže i fyzických identit můžeme mít více,
vytváření identit ve virtuálním světě je díky technice přístupnější a její dlouhodobé
udržování zřejmě snadnější.
Význam důvěry je pro úspěšné fungování týmů stěžejní a týmy nemohou bez důvěry
správně fungovat, natož být náležitě řízeny. Jarvenpa a Leidner (1998) uskutečnili studii
o vytváření a udržování globálních virtuálních týmů. Bylo zjištěno, že týmy, které se
nezaměřovaly na úkol, vykazovaly nízkou úroveň důvěry a že zaměření na úkol existovalo
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paralelně se zaměřením na sociální stránku. Důraz byl kladen také na důležitost prvního
„online dojmu“, protože první zprávy členů týmu nastolily tón, v jakém pak tým
spolupracoval. Vysoká míra důvěry se vyvinula v časných stádiích prostřednictvím
vyrovnaného množství sociální komunikace a komunikace o úkolu, ale také nadšení,
optimismu a iniciativy. V delším časovém horizontu byla míra důvěry větší u týmů, které
vyvinuly soubor prostředků komunikace a ostatním členům týmu odpovídaly bez
prodlení. Také se ukázalo, že setkání tváří v tvář ve fyzickém prostoru podporuje důvěru
postavenou na sociálním základě a ten se následně přenáší do elektronického prostoru.
Vazba mezi virtuálními zaměstnanci a jejich organizacemi může být ve své povaze méně
hmatatelná a více sociální a psychologická. Kromě toho rozptýlení a rozmístění, které
charakterizuje zaměstnanost ve virtuálních systémech, zatěžuje psychologické vazby
mezi organizacemi a jejich členy. Existuje proto nebezpečí, že by se organizace mohly
rozpadnout v důsledku roztříštění sil, které mají dopad na virtuální systémy.

Důvěra v týmech komunikujících elektronicky
Cummings & Bromiley (1996) tvrdí, že člověk věří skupině, když věří, že tato skupina „se
poctivě snaží chovat podle závazků jak explicitních tak implicitních, chová se čestně při
libovolných jednáních, která takovým závazkům předcházejí, a nesnaží se získat výhody
na úkor druhých, a to ani v případě, že se taková možnost nabízí“. Společné sociální
normy, opakované interakce a sdílené zkušenosti, bylo označeno jako faktory
napomáhající rozvoji důvěry (Mayer et al, 1995). Fyzická blízkost, údajně upevňuje
sociální podobnost, společné hodnoty a očekávání a zvyšuje bezprostřednost hrozeb
neúspěchu splnit závazky. Navíc setkání FtF jsou považována za nenahraditelná pro
budování důvěry a rovněž napravení otřesené důvěry (Nohria & Eccles, 1992).
Důvěra v týmu, který komunikuje elektronicky, často nazývaném „virtuální“, je důležitá
pro snižování nejistoty. Pohledy na vývoj důvěry jsou těsně propojeny s procesy vývoje
vztahů (Lewicki & Bunker, 1995). McGrathova teorie (1991) Time, Interaction and
Performance (TIP – Čas, interakce a výkon) popisuje pracovní skupiny jako multifunkční a
multimodální sociální systémy založené na čase. Efektivní skupiny podle McGratha
pracují současně a plynule ve třech funkcích:
•

produkce (řešení problémů a provedení úkolu),

•

podpora člena (přijetí člena, účast, loajalita, věrnost)
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•

pohoda ve skupině (interakce, role členů, síla, politika).

Podpora členů a spokojenost v týmu jsou přímo spjaty s vývojem vztahů. Týmy plní tři
funkce aktivitami, které se vztahují ke čtyřem možným modům:
•

Modus 1 uvedení a přijetí projektu,

•

Modus 2 řešení problému,

•

Modus 3 rozřešení konfliktu

•

Modus 4 realizace projektu.

Sled fází modů/funkcí není stanovený pevně, závisí na týmu, úkolech, technice, času a
dalších eventualitách daných prostředím (McGrath & Hollingshead, 1994). McGrathova
teorie TIP (1991) uvádí, že tým bez jakékoli minulosti (jako je virtuální tým), který
pracuje na náročném úkolu s velikou nejistotou, bude muset využít všech čtyř funkcí a
modů, aby se vyvaroval nežádoucích účinků na výkon. A přesto se i tak může stát, že
technické prostředí si vynutí změnu popř. omezení funkcí a modů skupiny (McGrath,
1991; Warkentin et al., 1997), a důvěra bude potlačena.
Teorie o bohatosti médií (např. Daft et al, 1987) a teorie sociální přítomnosti (např. Short
a kol., 1976) rovněž nastolují otázku o možnostech vývoje vztahu a následném vývoji
důvěry ve virtuálních týmech. Tyto teorie uvádějí, že komunikační prostředky, založené
na počítačích, mohou zcela nebo částečně vyřadit vliv komunikačních prostředků, které
jednotlivci používají k vyjádření důvěry, pocitů, ochoty a dalších interpersonálních emocí
(mimo jiné Walther, 1996, 1997). Jak jsem již dříve v textu několikrát uvedl, nebyly tyto
teorie empiricky potvrzeny. Naopak, v CMC byly zjištěny, a naše každodenní zkušenost s
CMC potvrzuje, možnosti a způsoby přenosu emocí, které dnes nejmodernější
technologie umožňují – viz popis těchto technologií na začátku této práce.
Podle Waltherovy teorie zpracování sociálních informací (1996, 1997) se CMC neliší od
komunikace FtF co do možnosti výměny informací, ale přenos je o dost pomalejší.
Walther zjistil, že společenská diskuse, hloubka a důvěrnost jsou větší u skupin, které
spolu komunikují přes počítač než je tomu u skupin FtF, dokonce i u skupin s členy
geograficky rozptýlenými a kulturně odlišnými, kteří se nikdy nesetkali FtF. (Walther,
1995 a 1997).
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Při úpravě teorie Social Identification/Deindividuation (SIDE) (teorie sociální
identifikace/deindividualizace) vyvinul Walther hyperpersonální model, ve kterém tvrdí,
že lidé se sami zařazují do „in-group“ nebo „out-group“ kategorií podle své podobnosti s
ostatními. Podobnost s ostatními pozitivně posiluje vlastní identitu členů a přispívá k
jejich ochotě spolupracovat. Walther naznačuje, že pokud nejsou k dispozici
charakteristické informace o ostatních jednotlivcích, jako je tomu právě v případě CMC,
jednotlivci stereotypně vnímají ostatní na základě omezených informací. Walther (1997)
potvrzuje existenci nereálného připisování významu minimálním sociálním podnětům a
idealizaci partnerů v CMC, zároveň však předpovídá, že důsledky deindividualizace by
mohly být menší při poskytnutí dostatečného množství informací o členech týmu. Čím
různorodější jsou členové týmu, tím více času bude zapotřebí, aby si členové týmu mezi
sebou vytvořili silné vazby (DeSanctis & Poole, 1997).
Následující tabulka, zpracovaná na základě Dirkse a Ferina (2001), přehledně shrnuje
dostupné poznatky o vlivu důvěry na některé týmové funkce.
Komunikace

Pocit sounáležitosti s organizací

Konflikt

Jiné projevy

Individuální výkon
Výkon týmu

Spokojenost

Přesnost informací
Souhlas s rozhodnutími

Jiné kognitivní faktory

Důvěra ve skupině má kladný efekt na otevřenost komunikace
Důvěra má kladný vliv na přesnost a objem informací sdílených s nadřízeným
Důvěra má kladný vliv na objem informací zaslaných nadřízenému
Důvěra má kladný vliv na otevřenost v komunikaci mezi organizacemi
Důvěra má kladný vliv na otevřenost v komunikaci ve skupině
Důvěra v nadřízeného kladně ovlivňuje vztahy mezi nadřízeným a členy organizace
Důvěra ve spolupracovníky má pozitivní vliv na sounáležitost s organizací
Důvěra v organizaci má pozitivní vliv na sounáležitost s organizací
Důvěra mezi vyjednávacími stranami snižuje úroveň konfliktů
Důvěra ve skupině snižuje konflikty v týmu
Důvěra nadřízených vůči zaměstnancům zvyšuje jejich podíl na rozhodování
Důvěra v organizaci ovlivňuje poměr mezi psychologickým porušováním dohod a
úmyslem setrvat u zaměstnavatele
Důvěra kladně ovlivňuje výměnu zdrojů mezi jednotkami
Důvěra v nadřízené řídí vztah mezi oceněním/kritikou a pracovním výkonem
Důvěra v nadřízené má pozitivní vliv na výkon
Důvěra v nadřízené má pozitivní vliv na výkon týmu
Důvěra v nejvyššího vůdce má kladný vliv na výkon týmu
Důvěra v týmu má pozitivní vliv na skupinový výkon

Důvěra má kladný vliv na spokojenost s poradami
Důvěra má kladný vliv na spokojenost s vedoucím a jeho podporu
Důvěra má kladný vliv na spokojenost s prací
Důvěra má kladný vliv na spokojenost s komunikací
Důvěra má kladný vliv na spokojenost s kolegy
Důvěra má kladný vliv na spokojenost s CMC
Důvěra má kladný vliv na spokojenost s pracovní skupinou
Důvěra v nadřízené zvyšuje spokojenost s prací
Důvěra v nadřízeného pozitivně ovlivňuje angažovanost

Důvěra v kolegy má kladný vliv na pociťovanou přesnost informací
Důvěra v nadřízeného kladně ovlivňuje spravedlivé a přesné pracovní hodnocení
Důvěra v nadřízené zvyšuje dobrovolné podřízení se rozhodnutím
Důvěra v nadřízené zvyšuje akceptaci rozhodnutí
Důvěra pozitivně ovlivňuje vnímání organizačního klimatu
Důvěra snižuje pociťovanou pravděpodobnost ztráty
Důvěra v nadřízené zvyšuje důvěru v organizační změny a jejich oprávněnost
Důvěra v nadřízené zvyšuje kladný dojem z řízení pomocí cílů (MBO)

Tabulka 3 Vliv důvěry na týmové funkce, zdroj: Dirks a Ferin (2001)
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Z uvedeného přehledu je zřejmé, jak důležitá je nejen samotná existence, ale především
intenzita důvěry pro řízení a efektivitu jak tradičních, tak zejména virtuálních týmů.

Rychlá důvěra v dočasných týmech
Meyerson, Weick & Kramer (1996) přišli se zajímavým konceptem tzv. rychlé důvěry pro
týmy s dočasným trváním, jejichž existence se podobně jako u virtuálních týmů formuje
kolem společného úkolu s omezenou životností. Takové týmy se skládají z členů s
rozmanitými dovednostmi, s omezenou historií společné práce a s minimálním výhledem
znovu společně pracovat v budoucnu. Časová tíseň neumožňuje členům týmu dosáhnout
důvěry tradičním způsobem, přenášejí členové týmu svá očekávání důvěry z jiných
prostředí a spoléhají se na známé stereotypy.
Vzájemným působením udržují členové těchto týmů důvěru proaktivním a nadšeným
pracovním stylem (Meyerson et al., 1996). Aktivita samotná posiluje důvěru, udržuje víru
členů týmu, že zvládnou nejistotu, riziko a okamžiky zranitelnosti. Zatímco tradiční
pojem důvěry je založen do značné míry na interpersonálních vztazích, tato tzv. rychlá
důvěra interpersonální dimenze potlačuje a je založená především na široké kategorii
sociálních struktur a později na akci. Protože však členové týmu důvěru zpočátku
importují, může důvěra dosáhnout svého maxima hned při zahájení projektu a pak buď
klesat no se dále rozvíjet (Meyerson et al., 1996).
Teorie rychlé důvěry vyvinutá vysvětluje chování týmů, jako jsou filmové štáby, divadelní
a stavitelské skupiny, prezidentské komise, sestavené komise senátu a posádky kokpitů
(Meyerson et al., 1996). Předpokladem je jasné rozdělení rolí mezi členy, neboť nejasné
role podkopávají důvěru.
Koordinace týmů a identifikace
Koordinace a řízení jsou podstatnými faktory pro účinnost a efektivnost organizace,
protože produktivita členů organizace závisí na jasné formulaci všech sdělení, na
zřetelné a jasné formulaci očekávání, atd. Rovněž je důležité, aby členové virtuálních
týmů vystupovali ve shodě. Dosáhnout koordinace a řízení je stále obtížnější, poněvadž
se po členech organizace vyžaduje, aby plnili úkoly, které nelze zcela předvídat, které
nejsou snadno měřitelné a které vyžadují vysoký stupeň vzájemné součinnosti s
ostatními členy. Jsou to faktory, které mohou činnost a výkon členů týmu značně
komplikovat. (např. DeSanctis, 1984).
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Tradiční organizace se za účelem dosažení koordinace a řízení spoléhají na různé
způsoby monitorování, jako přímý dohled a vymáhání pravidel a procedur. Tyto tradiční
způsoby koordinace a řízení však mohou být neúčinné a dokonce nefunkční, jsou-li
zaměstnanci rozptýleni na různých pracovních místech. Samotná skutečnost, že
nadřízení a podřízení pracovníci se nenacházejí ve virtuálním uspořádání, znamená, že
pro jejich snadnější monitorování bude zapotřebí jiných způsobů, více času a
dodatečných investic. Z toho vyplývá, že ve virtuálním kontextu může být dosažení
stejného účinku a úrovně dohledu nákladnější. Jsou-li zaměstnanci rozptýleni, je rovněž
obtížnější vymáhat dodržování organizačních pravidel a procedur.
Protože virtuální kontext ztěžuje úsilí kontrolovat zaměstnance zvenčí, často se
doporučuje, aby virtuální organizace nahradily externí kontrolu interní kontrolou, jako je
důvěra, motivace zaměstnance a souběh cílů jednotlivce a organizace (např DeSanctis,
1983). Identifikace s organizací, která zajišťuje psychologické propojení zaměstnanců s
organizací, koordinaci usnadňuje, protože vede ke konvergentním očekáváním.
Identifikace s týmem či organizací motivuje členy k tomu, aby aktivizovali své úsilí na
dosažení cílů organizace tím, že se budou posilovat mezilidské vztahy a spolupráce.
Členové, kteří se s organizací silně ztotožní, budou akceptovat cíle organizace jako své
vlastní cíle, budou ctít nadřazené cíle a budou loajální a oddaní. Identifikace s organizací
je v přímém vztahu k pracovnímu úsilí, připravenosti k nadstandardnímu chování a
plnění úkolů. Identifikace s organizací tak usnadňuje koordinaci a řízení, aniž by bylo
nutné vynakládat prostředky na nákladné systémy dohledu a monitorování. Identifikace
s organizací pomáhá organizacím úspěšně koordinovat a řídit organizační aktivity. Dojde
k ovlivnění očekávání, motivací a následného chování zaměstnanců.
To je však značně obtížný úkol, protože virtuální zaměstnanci nemusí mít k dispozici
tradiční prostředky, jimiž se vytváří a udržuje identifikace člena (např. firemní oblečení,
architektura organizace atd.), a budou působení těchto faktorů jen velmi málo vystaveni.
Je pravděpodobné, že determinanty těchto faktorů identifikace s organizací se budou
odlišovat od determinantů identifikace nevirtuálních zaměstnanců.
Komunikace a identifikace s organizací
Sproull a Kiesler (1991) zjistili, že komunikace může ovlivnit názor zaměstnance na jeho
identifikaci s organizací tím, že poskytuje jejím členům možnost spoluvytvářet charakter
organizace, tj. její normy, hodnoty a kultury, a sdílet jejich vnímání. Tím vzniká pocit
sdíleného mínění zaměstnanců. Komunikace zajišťuje podněty sociálního kontextu
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(Sproull & Kiesler, 1991), který vede ke vnímání sociální přítomnosti (Fulk, 1990) a
vytváří mezi členy organizace sdílený interpretační kontext (např. Zack, 1995). Sdílené
mínění dává členům organizace jasný pocit identity s organizací a může tak posílit
identifikaci člena.
Zaměstnanci mají intenzivní pocit spoluvlastnictví tohoto sdíleného mínění, protože
pomáhali vytvářet.

Frekvence vzájemné komunikace jednotlivců v organizaci posiluje

jejich oddanost vůči organizaci, protože častá komunikace vytváří u jednotlivců pocit, že
jsou jejími aktivními účastníky (Huff & Kelley., 2003). Tento pocit aktivní účasti může
vyvolat u zaměstnanců pocit, že mají na organizaci vyšší vliv (Huff & Kelley., 2003).
Virtuální statut jednotlivců (tj. míra či intenzita, s jakou komunikují ze svých tradičních
kanceláří nebo z rozptýlených míst) vede k tomu, že tito jednotlivci používají rozdílné
komunikační prostředky. Např. pro zaměstnance, kteří pracují virtuálně, je osobní
komunikace s ostatními členy organizace málo pravděpodobná. Virtuální zaměstnanci se
místo toho musí jako na nezbytné komunikační prostředky spoléhat třeba na Skype, email nebo telefon.
Předchozí výzkum účinků alternativních komunikačních prostředků na členy organizace
vycházel z teorie bohatosti médií. (již zmíněný Daft, Lengel & Trevino, 1987). Například
osobní komunikace má tendenci velice silně sdělovat podněty sociálního kontextu
(Sproull & Kiesler, 1986; 1991). Tato komunikace je zejména účinná při vytváření sociální
přítomnosti (Huff & Kelley., 2003) a sdíleného interpretačního kontextu mezi členy
organizace (např. Zack, 1993). Naproti tomu e-mailová a telefonní komunikace nemůže
předávat podněty sociálního kontextu, jako je tomu v případě osobní komunikace (např.
Sproull & Kiesler, 1986; Trevino, Lengel & Daft; 1987) a e-mail a telefon proto může být
méně účinným prostředkem vytváření a uchovávání identifikace s organizací.
Markus navrhuje, aby byl kromě základních vlastností samotných médií posuzován i
sociální kontext (např. normy, kultura), aby tak bylo možné určit dopad různých
komunikačních médií na jednotlivce.
V návaznosti na tuto myšlenku se výzkum technologie obecně a komunikačních
technologií zvláště (Orlikowski, 1992) zabýval hlediskem strukturalizace. Tak se potvrdila
reciproční a vzájemná evoluční dynamika mezi technologií a organizacemi. Na základě
těchto poznatků může sociální kontext (např. normy a modely používání) ovlivňovat
technologii a její dopad na jednotlivce a technologie zase může determinovat vyvíjející
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se sociální kontext tím, že má vliv na vytváření používaných norem.

To znamená, že

technologie a způsob jejich používání se vyvíjejí společně s jejich sociálními kontexty.
Tím se zdůrazňuje úloha, kterou virtuální kontext a identifikace člena hrají při ovlivnění
komunikační technologie. Zároveň se tím zdůrazňuje i úloha technologie při vytváření
virtuálního kontextu a identifikace člena týmu.
Shrnuji, že identifikace s organizací je zásadním faktorem pro udržení existence
virtuálních organizací, protože podporuje koordinaci a řízení geograficky rozptýlených
členů organizace, fungování týmu, posiluje žádoucího chování a spoluúčast členů týmu.
Vyšší frekvence vzájemné komunikace jednotlivců v organizaci také posiluje jejich
identifikaci s organizací a zvyšuje jejich oddanost vůči organizaci.

Opožděnost důvěry.
Literatura uvádí, že komunikace CMC může proces vytváření důvěry zpomalovat – kvůli
pomalejšímu tempu, kterým si člověk může shromaždovat neverbální signály o
důvěryhodnosti partnera. Nejmarkantnější je to při čistě textové komunikaci, ale
zužování komunikačního kanálu existuje i u jiných typů zprostředkované komunikace –
hlasová komunikace blokuje vizuální signály a signály verbální zkresluje a například i
vysoce kvalitní video zužuje vizuální pole a maskuje jak vizuální, tak verbální signály.
Pokud nevidíme jazyk těla, výraz tváře, pokud nelze postřehnout jemné hlasové
modulace atd., může nám trvat déle, než se rozhodneme, zda novému partnerovi
budeme důvěřovat či nikoli a zda mu projevíme svou vlastní důvěryhodnost.
Behaviorální analýza skupinových investic ukazuje, že skupiny využívající komunikaci
CMC častěji používaly některé alternativy plné spolupráce. Jednou takovou strategií,
která se u skupin se zprostředkovanou komunikací často objevovala, a to hlavně v
úvodních kolech, byla částečná dohoda. Tato alternativa se objevovala ve fázích, kdy
skupiny ještě nebyly připravené na plnou spolupráci (tj. vložit veškeré svoje prostředky
do skupiny). Členové se tedy dohodli na částečné spolupráci. To je rozhodně pozitivní
výsledek, než kdyby nebyla spolupráce žádná. Je totiž možné, že v průběhu času se
důvěra pozvolna projeví.
Jak již bylo zmíněno, ve virtuálních týmech není pociťována fyzická přítomnost vůdce a
členové týmu proto musí projevovat vysokou míru autonomie, schopnosti sebeřízení a
schopnosti či odvahy přijímat za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Takové týmy jsou
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často vystavovány nejistotě, pociťují nedostatek informací a jejich nejednoznačnost atd.
Protože vliv manažera ve virtuálních týmech je zeslaben jeho nepřítomností, nabývá na
významu důvěra mezi členy týmu (Jarvenpaa a Leidner, 1999). Důvěru budeme zkoumat
na úrovni důvěry vůči kolegům, vůči nadřízenému a vůči organizaci. Při zkoumání
literatury jsem prostudoval řadu dříve zmíněných empirických studií o výzkumu důvěry,
jejichž autoři vyvinuli vlastní metriku zkoumání důvěry.
V souladu s předcházejícími tvrzeními shrnuji, že elektronická komunikace ztěžuje a
zpomaluje utváření důvěry ve virtuálních týmech především pro nedostatek častých
osobních kontaktů, pro nedostatek fyzické blízkosti, která napomáhá rychlejšímu
navázání důvěry, a také pro nedostatečný přenos neverbálních signálů. Uvedené
poznatky směřují k předpokladu, že vyšší úroveň virtuality snižuje úroveň vzájemné
důvěry v týmech

Zjišťování důvěry
Při konceptualizaci důvěry vyvstává několik dalších problémových oblastí. Při
dotazníkovém šetření je především je nutné vědět, kdo je důvěrníkem, komu budu věřit.
Obecně formulované dotazy mohou narušit výpověď o úrovni důvěry. Respondenti se v
organizacích pohybují v hustém předivu vztahů, prosperují z nich nebo v nich ztrácí,
odpovídají na tyto vztahy různým chováním a postoji. Například důvěra ve vedoucí
pracovníky stoupá nebo klesá v souladu s růstem nebo poklesem v rámci organizační
hierarchie (Clegg a Wall (1981).
Butler (1983) například zjistil, že nadřízení věří svým sekretářkám více než sekretářky jim.
Pokud členové organizace věří svým nadřízeným, je to také v relaci s jejich důvěrou v
organizaci samotnou. Pokud klesá důvěra v organizaci, klesá také důvěra ve vedení a
naopak. Proto je nezbytné v šetření jasně učit objekt důvěry.
Dotazy bývají v dotaznících často formulovány jednak pozitivně, jednak negativně.
Negativně postavené otázky však navozují odlišnou situaci a vyvolávají odlišné odpovědi.
Lewicki (1998) například tvrdí, že nedůvěra a důvěra nejsou protipóly, že nízká důvěra
automaticky nepředpokládá existenci vysoké důvěry a naopak.
Dotazníky, které analyzovali Dietz a Hartog (2004) a které v této práci několikrát
zmiňujeme, byly v posledním desetiletí použity v kvalitních a uznávaných studiích.
Většina dotazníků vycházela z důvěry jako víry, kde byla hodnocena důvěryhodnost
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důvěrníka (např. Cummings a Bromiley, Brockner a kol., Shockley a kol., Huff a Kelley).
Menší skupina testů se zabývala respondentovým úmyslem vyjádřit důvěru jednáním.
Nejmenší skupina se pak zabývala skutečným projevem důvěry respondentovým
chováním.
Clark a Payne kombinovali testování víry/přesvědčení a úmysl jednat. Gillespie (2003)
vycházela z rozhodnutí věřit a směřovala k úmyslu jednat, přičemž rovnoměrně
vycházela ze spolehlivosti a odhalení informací. Všechny dotazníky obsahovaly v různých
konkrétních projevech čtyři základní komponenty důvěry, tj. integritu, benevolenci,
kompetenci a předvídatelnost. Pozoruhodné však bylo, že tyto komponenty důvěry
nebyly v dotaznících obsaženy rovnoměrně. Nejčastěji se objevovala integrita,
následovaná benevolencí. Integritě, či spíše otázkám integritu popisující, věnoval
Cummings a Bromiley (1996) 58 procent otázek, Robinson (1996) 50% a Clark a Payne
(2006) 34%.

U Tylera (2003) byla benevolence zastoupena v 57%, u ostatních se

pohybovala mezi 21 až 44 % všech otázek.
Naopak kompetence byla v některých dotaznících naprosto nepřítomna (Robinson a
Tyler, Clarka a Payne, Cummings a Bromiley, Brockner) nebo byla jen na okraji zájmu.
Významné místo kompetence zaujala u Mayera a Davise, nebo Gillespie.
Podobně tomu bylo s předvídatelností, kterou např. Tyler měřil zvlášť, Mayer a Davis,
Clark a Payne ji umístili na okraji svého zájmu. Marginalizace těchto dvou komponent
byla překvapivá a Dietz a Hartog to částečně přisuzovali svému přístupu k hodnocení
uvedených dotazníků. Pochopitelně tyto dotazníky neuvádějí explicitně, že ta či ona
otázka je vztažena k předvídatelnosti nebo kompetenci, a Dietz a Hartog to ve své studii
sami odvozovali.
Zmíněných pět stupňů důvěry ukazuje, že důvěra a její intenzita jsou velmi rozmanité.
Zdroje důvěry byly v dotaznících především interpersonálního druhu, tj. věřitelovo
vnímání chování a charakteru důvěrníka. Většina otázek se týkala minulého chování
důvěrníka než jeho charakteru. Dotazníky se také všímaly věřitelovy predispozice
důvěřovat (Mayer a Davis, Huff a Kelley, Gillespie). Třetím okruhem bylo zjišťování
četnosti interakční, povahy a kvality vztahů, společných hodnot a cílů nebo nezávislosti,
úrovně risku ve vztazích, síly vztahů apod.
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Při zkoumání literatury jsem prostudoval řadu dříve zmíněných empirických studií o
výzkumu důvěry, jejichž autoři vyvinuli vlastní metriku zkoumání důvěry. Obsah
dotazníků v těchto výzkumech jsem shrnul do následujícího přehledu.

Jarvenpaa
Jeden druhému důvěřujeme
Naše pracovní skupina je velmi integrální (celistvá)
Lidé v mé pracovní skupině jsou velmi důvěryhodní
Mohu se spolehnout na lidi, se kterými ve skupině pracuji
Obvykle se ve skupině zajímáme o pocity ostatních členů

Tyler (2003)
(pokračování
tabulky na druhé straně)
Obvykle dostávám k rozhodnutím jejich pravdivá vysvětlení
Při rozhodování se berou v potaz mé názory
Při rozhodování se berou v potaz mé potřeby
Organizace se usilovně snaží být k zaměstnancům férová
Můj nadřízený mi dává pravdivá vysvětlení k rozhodnutím
Můj nadřízený bere při rozhodování v potaz mé názory
Gillespie (2003)
Jak ochotně
se spoléháš na pracovní úsudek tvého nadřízeného?
se spoléháš na pracovní schopnosti a dovednosti tvého nadřízeného?
přenecháš svému nadřízenému, aby vyřídil tvé důležité záležitosti ?
se spolehneš, že tvůj nadřízený přesně představí tvoji práci ostatním?
se spolehneš na nadřízeného, že tě podrží v obtížné situaci?
sdílíš své osobní pocity se svým nadřízeným?
se svěříš nadřízenému s osobními záležitostmi, které ovlivňují tvoji práci?
budeš otevřeně diskutovat s nadřízeným, jak se cítíš v práci, i když půjde o negativní pocity nebo
frustrace?
budeš diskutovat pracovní problémy, které by mohly být zneužity proti tobě?
sdílíš své osobní názory se svým nadřízeným?
Mayer a kol.
Kdyby to záleželo na mně, neponechal bych ostatním členům týmu vliv na věci důležité pro projekt
Bez problémů přenechám ostatním členům týmu plnou odpovědnost za splnění projektu
Rád bych měl možnost dohlížet na práci ostatních členů týmu
Bez problémů přenechám ostatním členům týmu důležitý úkol nebo problém i když na ně nemohu
dohlížet
Pierce a kol.
Lidé v mé pracovní skupině jsou velmi důvěryhodní
Obvykle se zajímáme o pocity ostatních členů mé pracovní skupiny
Lidé v mé skupině jsou velmi přátelští
Mohu se spolehnout na lidi, se kterými ve skupině pracuji
Jeden druhému důvěřujeme
Naše pracovní skupina je velmi integrální (celistvá)
V naší skupině není týmový duch
Moji spolupracovníci mají značný nedostatek sebedůvěry

Robinson (1996)
Věřím, že můj zaměstnavatel má vysokou integritu
Mohu očekávat, že můj zaměstnavatel se bude ke mně chovat konsistentním a předvídatelným
způsobem
Můj zaměstnavatel není vždy upřímný a pravdomluvný
Obecně se domnívám, že motivy a úmysly mého zaměstnavatele jsou dobré
Nemyslím si, že se ke mně můj zaměstnavatel chová dobře
Můj zaměstnavatel je otevřený a přímý
Nejsem si jistý, že mohu zaměstnavateli důvěřovat
Cummings a Bromiley (1996)
Myslíme si, že lidí v X říkají při jednání pravdu
Myslíme si, že X dodržuje dohodnuté závazky vůči nám
Podle našeho názoru je X spolehlivý
Myslíme si, že lidé v X s úspěchem získávají ostatní na svou stranu
Myslíme si, že X chce získat převahu
Myslíme si, že X využívá našich problémů
Cítíme, že X s námi jedná čestně
Cítíme, že X drží své slovo
Myslíme si, že X nás nepodvádí
Myslíme si, že se X chce zbavit svých závazků
Cítíme, že X naplňuje čestně oboustranná očekávání
Cítíme, že X využívá slabosti ostatních
Brockner a kol. (1997) typ 2
Obvykle věřím, že můj nadřízený dělá to, co je pro mne dobré
Věřím manažerům, že dělají rozhodnutí, která dobrá jsou také pro mne
Brockner a kol. (1997) typ 3
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Tabulka 4 Inventáře ke zjišťování důvěry

2.6 Elektronická komunikace a empowerment
Používání CMC v týmech a organizacích, jejichž smyslem je produkce hodnot, ovlivňuje
mimo jiné jejich výkon. Tento výkon je podstatou existence a zároveň cílem těchto týmů.
Převládající dřívější konceptualizace efektivity týmů vychází v zásadě ze tří rovin:
1) hodnocení výkonu ostatními, kteří nejsou součástí týmu, ale mají k němu blízký
vztah nebo sebehodnocení výkonu členy týmu
2) hodnocení spokojenosti členů týmu
3) hodnocení důvěry a vzájemného pouta, tj. přání být součástí týmu
Současné názory však ukazují, že hodnocení efektivity týmu je proměnlivý, dynamický a
mnohovrstevný problém (Kozlowski & Ilgen, 2006). Nejčastější přístupy k hodnocení
efektivity se tak soustředí především na posuzování vzájemného pouta, tj. koheze a
spokojenosti. Výkon lze měřit jednak objektivně pomocí kvantitativních výstupů, jednak
subjektivně pomocí pociťované úrovně spokojenosti se skupinovými procesy a
pociťovaného pouta ke skupině.
Jak svůj výkon vnímají sami členové virtuálních týmů, lze zjišťovat celou řadou metod a
technik.

Jako

nejvhodnější

pro

zkoumání

výkonu

navrhuji

použít

koncept

empowermentu. Mezi další faktory, které dále působí na efektivitu týmu i na výkon
samotný, zařazuji také pracovní spokojenost a důvěru.
Budeme tedy zkoumat, jak se používání prostředků CMC projevuje ve virtuálních týmech
v úrovni důvěry, spokojenosti a v sebehodnocení výkonu (empowerment)
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Dřívější studie ukázaly, že různé týmy vyžadují různé pobídky ke zvyšování výkonu
(Cohen & Bailey, 1997), stejně tak na týmy komunikující prostřednictvím FtF platí jiné
faktory než na týmy CMC (Potter & Balthazard, 2002). Silné a samostatné postavení
týmu, tzv. zplnomocněný tým, (empowered teams nebo team empowerment ) se
ukázalo být velmi významným činitelem v týmové výkonnosti. Týmy, které jsou pověřeny
komplexními úkoly, si tohoto faktu cení a jsou ještě více motivované k vyšším výkonům
(Lipnack & Stamps, 2000).
Globální společnosti neboli společnosti, jejichž záběr nejenže překračuje hranice
jednoho státu, ale působí globálně, si začínají velmi rychle uvědomovat, že vysoká
dynamika vnějšího prostředí, komplexní změny a globalizační tendence vyžadují
okamžitou reakci. A právě virtuální týmy jsou schopny tuto reakci poskytnout
(Mazniewski & Chudoba, 2000; Champy & Nohria, 1997). Členové týmu se mohou rychle
vyměnit a nasadit právě tam, kde je jich potřeba.
Týmy pociťují svoji sílu jako přesvědčení, že mají
1. potenciál a věří, že budou ve své práci efektivní
2. autonomii a věří, že mají svobodu pro vlastní rozhodnutí
3. smysluplnou existenci a cítí, že se o jejich práci někdo zajímá
4. význam a věří, že výsledky jejich práce jsou pro organizaci důležité (Kirkman &
Rosen, 1997)
Tyto čtyři faktory dohromady tvoří základní znaky týmu, který věří ve svoji sílu a
schopnosti. Pojem „empowered tým“ je do češtiny obtížně převoditelný, pro účely naší
analýzy jej považujme za konstrukt a budeme jej nazývat pojmem „zplnomocněný“ tým.
Jakou míru tohoto stavu jednotlivá členové týmu pociťují, je dáno jejich vlastním
ohodnocením práce a organizačních charakteristik. Pocit síly a odpovědnosti, který
vzniká na úrovni týmu, vyplývá z kolektivního poznání, je tedy podle Gibsonové (Kirkman
& Gibson 2001) sociálně konstruovaný. Tento pocit představuje souhrn hodnocení práce
a pracovních podmínek všech členů týmu. Team empowerment je tedy dynamickým a
motivačním konstruktem, neboť odráží tým, který se mění v závislosti na kontextu,
vstupech, procesech a výstupech (Marks a kol. 2001). Koncept plnomocného týmu vznikl
relativně nedávno (Kirkman & Rosen, 1997, 1999), jeho některé komponenty
(smysluplnost, autonomie, význam) se však objevily mnohem dříve jako kritické
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charakteristiky práce (Hackman & Oldham, 1980). Potenciál a autonomie se zase objevily
jako analogie ke kompetenci a odhodlání v kognitivně evaluační teorii Deci a Ryana
(1980).
Zamysleme se, jaké jsou nejdůležitější faktory ovlivňující výkon týmů, komunikujících
elektronicky? Tato otázka se týká vnitřních i vnějších faktorů, které ovlivňují vytvoření
silného plnomocného týmu. Tyto faktory jsou obsaženy v charakteru práce, úkolu nebo
jakékoliv aktivity. Vnitřní faktory představují týmové ohodnocení odpovědností,
schopností a úkolů jako takových. Týmy se např. cítí být vnitřně motivovány, pokud
disponují vysokým potenciálem, silným pocitem, že je práce smysluplná, a pocitem, že
významným způsobem přispívají k výkonu celé organizace. Vnější motivace je naproti
tomu daná faktory, které leží vně týmu a jeho mimo dosah jeho členů. Sem patří faktory
jako zpětná vazba od organizace, organizační normy, mzdová politika, uznání externích
(nečlenů týmu) nadřízených apod. Je zřejmé, že týmy s vyšší úrovní virtuality jsou od
každodenních projevů vnějších faktorů vzdáleny a nemají s nimi bezprostřední kontakt.
Význam a síla těchto motivačních faktorů bude proto představovat nižší vliv na motivaci
členů virtuálních týmů.
Fyzická nepřítomnost vůdce ve virtuálních týmech vede k vyšší úrovni delegování
pravomocí a odpovědností na ostatní členy týmu (Bell & Kozlowski, 2002). Aby byli
členové virtuálního týmu schopni převzít tyto odpovědnosti a pravomoci, musí
dosahovat určité úrovně znalostí a týmové vyspělosti – tým a jeho každý jednotlivý člen
musí být dostatečně silný a samostatný.
Plnomocný tým a jeho schopnost sebeřízení bude v prostředí virtuálních týmů
nahrazovat chybějícího vedoucího, který již není v každodenním kontaktu s členy týmu a
jehož fyzická nepřítomnost musí být nějakým efektivním způsobem nahrazena. Řešením
je plnomocný, samostatný tým jako terminus technicus.
Vlastnosti, které má takto vybavený tým, pomáhají vyrovnávat další nedostatky a
problémy, které s sebou virtualita přináší. Jde o možnou ztrátu koordinace, odchýlení od
procesů a stanovených postupů, které nutně vedou k poklesu výkonu. Zde má
plnomocný tým svoji nezastupitelnou roli. Pokud členové týmu pociťují autonomii,
uvědomují si jednoznačně svůj potenciál, pokud věří ve smysluplnost své práce, pokud
cítí, že organizace vnímá a oceňuje jejich přínos, pak budou schopni zmíněné problémy
překonávat. V opačném případě poklesne jejich proaktivita, objeví se nedůvěra, nechuť
pracovat a přebírat riziko. Přestanou se učit ze svých chyb a dochází k naprostému
130

ochromení celého týmu (Bell & Kozlowski, 2002). Řešením nastalé situace pak bývá
pravidelné a časté setkávání se silným vůdcem a dočasný návrat k tradičním týmovým
konstelacím. Krajním řešením je rozpuštění týmu a jeho nové sestavení.
Plnomocný tým může u virtuálních týmů přebírat mnohé řídící funkci, které nejsou kvůli
nepřítomnosti vedoucího zajištěny, nebo je jejich fungování omezeno.
Virtuální týmy jsou totiž často velmi vystaveny ztrátě výkonu a poruchám systému.
Pokud však členové týmu kolektivně pociťují smysl, potenciál, autonomii a vliv, jejich
jednání bude proaktivní (Kirkman a Rosen, 1999).
Do explorativní studie se tedy pouštím s předpokladem, že členové virtuálních týmů
zřejmě pociťují vyšší autonomii, než členové tradičních týmů, uvědomují si své
schopnosti, jsou samostatnější a vidí ve své práci smysl. Toto vše se projeví ve vyšší
motivaci k výkonu, tj. ve vyšší úrovni empowermentu.

2.7 Elektronická komunikace, spokojenost a koheze
Spokojenost členů týmu byla v minulosti zkoumána jen ve velmi omezené míře. Baillod a
Semmer (1994) např. ve svém výzkumu zjistili, že téměř polovina nespokojených do roka
změnila zaměstnání. Avšak výzkum virtuálních týmů je teprve v počátcích. Jako i v jiných
výzkumech o virtuálních týmech, byly i při výzkumu spokojenosti použity nejrůznější
experimenty za účasti studentů a spokojenost byla měřena buď ve vztahu ke
komunikačním médiím nebo ve vztahu ke kvalitě výkonu skupiny (Baltes, Dickson,
Sherman, Bauer & LaGanke, 2002). Tyto studie se většinou shodovaly, že spokojenost
členů virtuálních týmů byla nižší než spokojenost členů tradičních týmů. Vesměs však
spokojenost také závisela na povaze úkolu a na složení týmu a zejména na tom, zda se
členové CMC týmů osobně znali (Baltes, Dickson, Sherman, Bauer & LaGanke, 2002).
Spokojenost v týmech komunikujících převážně elektronicky byla některými dřívějšími
výzkumy hodnocena jako výrazně nižší než v týmech komunikujících FtF. Nedávné studie
však ukázaly, že tato spokojenost je nižší především tehdy, když se členové v komunikaci
neznají, kdy jsou diskuze časové omezeny a když je velikost skupiny velká (Gurtnerová,
Kolbeová, Boosová, 2007). Znalost elektronických informačních technologií a dovednost
v komunikaci těmito prostředky pozitivně ovlivňuje spokojenost, zatímco v opačném
případě spokojenost značně klesá. To bylo pochopitelné v dobách, kdy se lidé s IT teprve
seznamovali. V současné době již znalost CMC není překážkou a moderní virtuální týmy ji
využívají ve své každodenní praxi.
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Co je pozoruhodné, je že mimopracovní komunikace nebo alespoň občasný kontakt FtF
nebo třeba jen počáteční FtF setkání členů týmu významně zvýší spokojenost členů týmu
Spokojenost v týmu je sdílené přesvědčení, že jsou skupinové procesy efektivní.
Spokojenost tedy závisí na efektivitě skupinových procesů, koordinaci, spravedlivém
jednání, pochopení a spokojenosti s ostatními.
Skupinová koheze je soudržnost se skupinou. Je to přitažlivost či atraktivita skupiny, její
činnosti a jejích jednotlivých členů pro každého člena týmu. V kontextu virtuálních týmů
vede sdílené přesvědčení, že skupina je integrální, spravedlivá a spolehlivá, k snadnému
překonávání konfliktů, k jejich eliminaci, k vysoké týmové motivaci a tudíž k pevnějším
vazbám mezi jednotlivými členy týmu. To se odráží ve vyšší spokojenosti s prací a
následně ve vyšší efektivitě.
Cohen a Bailey (1997) tvrdí, že koheze je kritickým faktorem ovlivňujícím efektivitu
skupin a týmů. Primárním faktorem, který vede k nastolení koheze je podle nich důvěra
mezi členy týmu. Srovnávající studie provedené mezi tradičními a virtuálními týmy
nevedly k jednoznačným závěrům. Jedna z nich (Balthazard a kol., 2004) použila měření
koheze jako prostředek ke zjišťování výkonu týmu.
Tymon (1988) ve své disertaci zjistil, že existuje vazba mezi týmovým empowermentem
a spokojeností s prací. Podobně zjistil, že spokojenost členů týmu je vyšší než
spokojenost pracovníků, kteří nepracují v týmech. Na spokojenost má také vliv
smysluplnost práce, kterou pracovník vykonává. Griffin (1991) a také Kirkman & Rosen
(1999) jednoznačně potvrzují, že samostatnější nebo odpovědnější práce má za následek
růst spokojenosti členů týmů. To je právě případ týmového empowermentu.
Spokojenost s prací je podle Nguyena, Taylora a Bradleyho (2003) pozitivně ovlivňována
autonomií v práci. Respondenti, kteří jsou dotazování na úroveň samostatnosti v práci,
velmi často uvádějí vyšší úroveň spokojenosti než ti, kteří mají ve své práci nižší podíl
samostatnosti. Tuto vazbu potvrdila rovněž rozsáhlá dánská studie DWECS (Danish Work
Environment Cohort Study) z roku 2000. Údaje z České republiky pocházejí z roku 2004 z
projektu MQWL (Measuring the Quality of Working Life) a rovněž potvrzují vysokou
korelaci mezi pracovní autonomií a spokojeností v práci. Zejména možnost stanovení
vlastního pořadí úkolů a metod, volba vhodného času či délky práce, měla na pracovní
spokojenost pozitivní vliv. Samotný počet odpracovaných hodin neměl na spokojenost
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vliv, avšak možnost rozvrhnout si čas podle svého měla na spokojenost významný
pozitivní vliv.
Na základě uvedeného shrnuji, že typickým příkladem samostatné práce, tedy práce s
vyšší úrovní autonomie a empowermentu, je právě aktivita členů virtuálních týmů,
která již ze své podstaty vychází z vysoké míry samostatnosti. Autonomie v práci
pozitivně působí na spokojenost s prací, stejně na spokojenost působí týmová koheze
a znalost prostředků elektronické komunikace, které jsou u současných virtuálních
týmů předpokladem jejich efektivity. Proto docházím k předpokladu, že virtuální týmy
budou vykazovat vyšší úroveň spokojenosti, než týmy tradiční. Co se týká koheze,
předpokládám, že bude nižší u tradičních týmů s nižší úrovní elektronické komunikace
a bude mít pozitivní korelaci se sebehodnocením výkonu a spokojeností.
Předpokladem pro směrování explorativní studie je proto závěr, že týmy, které více
komunikují prostřednictvím elektronické komunikace, budou vykazovat vyšší úroveň
autonomie a empowermentu, budou spokojenější než týmy tradiční, a budou
vykazovat nižší kohezi.

2.8 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsem popsal, jak elektronická komunikace napomáhá vzniku a fungování
virtuálních týmů. Uvedl jsem, že elektronická komunikace odlišuje fungování tradičních a
nově vznikajících virtuálních týmů. Zmínil jsem, že virtuální světy, jako prostředí pro
týmovou komunikaci po počátečním nadšení ztrácejí svůj význam. Pro týmovou a
organizační komunikaci se stále více stává vhodnějším používání sociálních
internetových sítí jako prostředku pro virtuální setkávání, komunikaci a spolupráci.
Zda a jak dlouho tento trend potrvá, nebo se zájem organizací přelije jiným směrem, se
však nedá přesně odhadnout.
Působení elektronické komunikace budu dále sledovat na faktorech podmiňujících
efektivní fungování týmů, mezi které se tradičně zahrnuje členská důvěra, spokojenost,
koheze a v poslední době také empowerment.

Všechny zmíněné faktory jsem

v uvedené kapitole podrobil zkoumání a došel k názoru, že elektronická komunikace
ztěžuje a zpomaluje utváření důvěry v prostředí týmové elektronické komunikace
především pro nedostatek osobních kontaktů a pro nedostatek fyzické blízkosti, která
napomáhá rychlejšímu navázání důvěry a konečně pro nedostatečný přenos
neverbálních signálů. Tvrdím proto, že vyšší úroveň virtuality snižuje úroveň vzájemné
důvěry v týmech.
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Také v této kapitole konstatuji předpoklad, že členové týmů s vyšší úrovní virtualizace
zřejmě pociťují vyšší autonomii, než členové tradičních týmů, uvědomují si výrazněji
své schopnosti, jsou samostatnější a vidí ve své práci smysl. Předpokládám, že toto vše
se pozitivně projeví ve vyšší motivaci k výkonu, tj. ve vyšší úrovni empowermentu.
A konečně, na základě uvedeného shrnuji, že typickým příkladem samostatné práce,
tedy práce s vyšší úrovní autonomie a empowermentu, je právě aktivita členů týmů
s vyšším podílem elektronické komunikace, která již ze své podstaty vychází z vysoké
míry samostatnosti. Autonomie v práci pozitivně působí na spokojenost s prací, stejně
tak na spokojenost působí týmová koheze a znalost prostředků elektronické
komunikace, které jsou u současných virtuálních týmů předpokladem jejich efektivity.
Koheze je navíc pozitivně spojována s výkonem. Proto docházím k předpokladu, že týmy
s vyšší úrovní virtuality budou vykazovat vyšší úroveň spokojenosti, než týmy tradiční,
a také vyšší kohezi.

3 Explorativní studie o používání prostředků
elektronické komunikace
Následující text je zaměřen na explorativní případovou studii, která má ověřit teoretická
tvrzení v prostředí pracovních týmů při používání prostředků elektronické komunikace a
Hlavní tvrzení, pro které má tato explorativní sonda nalézt oporu, jsou následující
předpoklady:
•

Týmy s vyšší úrovní virtuality (podílem elektronické komunikace na celkové
komunikaci) vykazují nižší úroveň vzájemné důvěry v týmech.

•

Týmy s vyšší úrovní virtuality (podílem elektronické komunikace na celkové
komunikaci) vykazují vyšší úroveň empowermentu, zejména vyšší úroveň
sebehodnocení výkonu.

•

Týmy s vyšší úrovní virtuality (podílem elektronické komunikace na celkové
komunikaci) vykazují vyšší úroveň spokojenosti a tudíž i kohezi.

Elektronická komunikace významně ovlivňuje efektivitu týmů a organizací, které ji
používají, a je příčinou postupného procesu virtualizace těchto týmů a organizací. Tyto
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týmy a jejich efektivita jsou předmětem našeho zájmu právě proto, že jsou
charakteristické vyšší úrovní používání prostředků elektronické komunikace.
Virtuální týmy jsou přitom natolik rozdílně organizačně uspořádány, že jejich fungování
je nesrovnatelné s fungováním tradičních týmů.
Hlavním teoretickým rámcem, kterým se řídím a ze kterého používám některé pojmy a
názvosloví, je především Daftova teorie o bohatosti médií a Task Closure Theory (Straub,
Karahanna, 1998). Sociální stránku pracovních týmů vysvětluji za pomoci konceptu
Human relations Eltona Maya. Přizpůsobování struktury technologiím a působení
kontextové situace na elektronickou komunikaci se opírá o Teorii adaptivní strukturace
(Mazniewski a Chudoba, 2000)
Konkrétní cíle této explorativní případové studie vycházejí ze stanovených předpokladů
a mají je ověřit.
Chceme posoudit působení elektronické komunikace na pracovní tým a toto působení
sledovat v kategoriích:
•

sebehodnocení důvěry,

•

členská spokojenost,

•

sebehodnocení výkonu

•

koheze.

Tyto prvky ve smyslu předcházejícího teoretického shrnutí a osobní zkušenosti považuji
za důležité podpůrné faktory efektivního fungování týmu. Vedlejším cílem této práce je
zjistit preference v používání prostředků CMC v závislosti na kontextu a ověřit počet
kontaktů, které účastníci CMC komunikace používají.
Uvedl jsem v této práci na několika místech, že při zkoumání elektronické komunikace
v organizacích se nevyhnutelně dotýkáme otázky virtuality týmů. S poklesem frekvence
FtF komunikace se pojí nárůst komunikace pomocí prostředků CMC. Tento zvýšený
objem elektronické komunikace je, jak ukázaly studie zmíněné v předcházejícím textu,
jednou ze základních charakteristik virtuálních organizací. Při zkoumání elektronické
komunikace v organizacích se tedy setkáváme i s výzkumem v prostředí virtuálních
organizací.
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Vliv elektronické komunikace, jak jsem uvedl, budeme sledovat na sebehodnocení
důvěry, členské spokojenosti a sebehodnocení výkonu. Na zkoumaném vzorku ověřím
také zjistit vliv kontextové situace na volbu komunikačního média a počet kontaktů
respondentů ve vztahu k prostředkům CMC. Otázkou bude, zda existující virtualizace
týmu může být předpokladem jeho vyššího sebehodnocení výkonu, vyšší členské
spokojenosti respektive nižší důvěry.
Důsledně jsem používal výraz „náš tým“, abych navodil pocit sounáležitosti s týmem, jak
navrhuje Klein a Kozlowski (2000).
Sebehodnocení

výkonnosti

týmu

budu

zjišťovat

za

využití

konceptu

tzv.

zplnomocněného týmu.
Důvěra a koheze budou měřeny jako jednosložkové, spokojenost a zplnomocněnost
týmu jsou vícesložkové a budou obsahovat následující komponenty:

Spokojenost
• s prací
• s týmem
• s organizací
• s podporou
• s CMC
• s ovzduším v týmu
• s plněním úkolů
• s informacemi
s technologií

Zplnomocněný
tým
•

Potenciál

•

Význam

•

Autonomie

•

Smysl

3.1 Metodologie výzkumu
V této části pojednám o metodice výzkumu, o který opírám předkládané závěry.
Informace o fungování týmů jsou velmi citlivé a získávání těchto dat je značně obtížné.
Proto jsem pro získávání dat zvolil pracovní prostředí, ke kterému jsem měl nejlepší
přístup a které mi bylo osobně dobře známé. Získat data tímto způsobem je jednodušší
právě pro existující osobní vazby.
Pro získání dat v případové studii jsem zvolil metodu přímého dotazování a následného
rozhovoru s respondenty. Pro získání empirických dat jsem sestavil podrobný dotazník,
kterýž byl předložen respondentům.
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Protože nejrozšířenější metoda získávání rozsáhlejších informací od respondentů rozesílání dotazníků poštou nebo mailem má vedle svých nesporných předností i řadu
nedostatků (náklady na rozesílání a poštovné v případě poštovních zásilek, typická
nechuť respondentů k odpovědím, nemožnost kontroly nad správným pochopením
otázek, atd.), byl průzkum proveden formou přímého kontaktu, při kterém respondenti
obdrželi tištěný dotazník spolu s průvodním dopisem a zároveň jim byl vysvětlen smysl
průzkumu a odstraněny eventuální nejasnosti. Po vyplnění dotazníku byl proveden
rozhovor s respondenty.
Díky přímému kontaktu neodmítl spolupráci žádný z oslovených respondentů
explorativní studie. Vyhodnocení odpovědí pro tuto explorativní studii bylo provedeno u
22 respondentů. Těžiště terénního sběru dat spočívalo v pozorování, dotazníku a
rozhovorech se členy týmu.
Předpokládám, že čím vyšší úroveň virtuality tým vykazuje (tj. čím více je prostorově
oddělen), tím vyšší je intenzita používání prostředků elektronické komunikace. Poté byla
zjišťována úroveň sebehodnocení výkonu, spokojenosti, koheze a důvěry v týmu.
Nakonec byl proveden průzkum používání prostředků elektronické komunikace
v závislosti na kontextové situaci. Zajímalo mne, který komunikační prostředek
respondenti používají v různých sociálních situacích a jak široká a intenzivní je síť jejich
kontaktů. Respondenti proto uváděli počet uložených kontaktů podle komunikačního
prostředku a počet interakcí v komunikaci.
Výsledky té části dotazování o počtu kontaktů a volbě média podle situace, uvedené
explorativní studie na skupině 22 respondentů, jsem navíc porovnal s daty ze skupiny
150 pracujících studentů denního a distančního studia. Tato data jsem měl k dispozici
z dosud nepublikovaného výzkumu o elektronické komunikaci.

Extrakce dat
Explorativní výzkum proběhl celkem u 22 respondentů, 21 mužů a 1 ženy, v rámci jedné
organizace, kteří se zabývali poměrně pestrou paletou činností: prodejem a servisem
zobrazovacích technologií, optiky a zařízení na zpracování obrazu.
Smyslem organizace byla tvorba zisku. Hlavní činnost organizace spočívá v oblasti
digitálního zobrazování a elektronických služeb. Organizace si nepřála být jmenována.
Zkoumaní respondenti byli členy několika pracovních týmů, které se však pružně
přelévaly, měnily hranice a měly mnohdy dočasný charakter. Existuje zde tedy již
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v literatuře dříve popsaná tzv. „kombinatorická svoboda“ (Moshowitz, 1994), která
organizaci umožňuje pracovníky pružně kombinovat podle aktuálních potřeb. Nemělo
proto smysl porovnávat týmy mezi sebou, ale spíše prozkoumat respondenty jako
typické představitele pracovních virtuálních týmů. Pořídil jsem tedy momentku daného
stavu, v daném čase a daném rozložení.
Respondenty jsem podle mně známých charakteristik dopředu považoval za typické
představitele týmů s vyšší virtualizací, přičemž úroveň virtuality se u nich vždy mírně
lišila podle jejich momentální příslušnosti k týmu.
Díky tomu, že jsem v době psaní této práce přednášel a procvičoval teorii managementu
pro velký počet denních i distančních studentů (šlo o povinný předmět), měl jsem
možnost porovnat některé výsledky explorativní studie s průzkumem, jaké komunikační
prostředky respondenti upřednostňují v závislosti na kontextové situaci a jak široká je síť
jejich kontaktů. Respondenti byli studenti denní a distanční formy studia, kteří již několik
let pracují (průměrný věk byl 32,8 roku) a používají ve své činnosti prostředky
elektronické komunikace takovou měrou, že je lze považovat za členy týmů s vyšší úrovní
virtualizace. Tato data posloužila výhradně ke zjištění eventuálních podobností či
odlišností

v používání

elektronické

komunikace

ve

srovnání

se

zkoumanými

respondenty.
Dotazník
První část dotazníku, který respondenti vyplnili, se týkala důvěry v týmu, druhá část
posuzovala fungování týmu se zaměřením na vnímání výkonu a spokojenosti v týmu,
třetí část se zabývala posouzením úrovně koheze. Poslední část byla zaměřena na
používání prostředků elektronické komunikace v závislosti na kontextové situaci a na
zjištění objemu osobních kontaktů při používání různých prostředků elektronické
komunikace.
Kvantitativní část dotazníku obsahovala dotazy, které byly odpovídány na škále 1-10,
umožňující vyjádřit větší nuance a tudíž přesněji popsat realitu. Kvalitativní odpovědi,
týkající se důvodů pro volbu komunikace pomocí prostředků elektronické komunikace
nebo komunikace osobním kontaktem (FtF) byla hodnocena separátně okódováním
odpovědí. Důležité citáty z této části jsou vloženy do práce vždy v příslušných
tematických částech. Datový soubor obsahuje informace o kvantitativních odpovědích
na všechny části dotazníku. Kopie použitého dotazníku je v příloze k této práci, stejně
jako doprovodné statistiky.
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Vzhledem k charakteru studie nelze výsledky zjištěných údajů, použitých v analýze
uvedené případové studie, statisticky zobecnit. Prezentované výsledky dotazování a
jejich statistické zpracování jsou podpůrným zdrojem pro závěry explorativní studie.
Výzkum ve skupině proběhl v několika dnech. Nejprve jsem se členy skupiny neformálně
pohovořil a vysvětlil cíl výzkumu: sebrat informace o vlivu elektronické komunikace na
skupinu. Bylo třeba, aby cíl výzkumu zněl neutrálně, aby se respondenti nezalekli
případných sankcí ze strany zaměstnavatele. Vedoucí skupiny obdržel stejnou informaci
jako podřízení. Pouze šéf organizace byl informován o podrobnostech výzkumu a vyžádal
si po skončení výzkumu jeho kopii. Jako mé poděkování za vstřícnost při umožnění
výzkumu jsem šéfovi organizace přislíbil udělat sociogram pracovního týmu, který by
poodhalil některé skryté souvislosti.
V prvním dnu jsem hovořil s vedoucím organizace o organizaci jako celku a snažil se
zjistit jeho názor na fungování pracovních týmů. Bylo zřejmé, že organizaci i jednotlivé
respondenty dobře zná, považuje organizaci i jednotlivce za výkonné, má však jisté
nespecifikované pochybnosti o způsobu řízení lidí. Následující den jsem skupině vysvětlil
podrobně smysl dotazníku, předal jim klíč pro vyplnění a požádal je o vyplnění
dotazníku. Upozornil jsem výslovně, že se nikdo z dotazovaných nedozví konkrétní
odpovědi ostatních členů. Respondentům jsem jako odměnu za participaci na výzkumu
slíbil zaslat rozbor jejich manažerského stylu podle manažerské mřížky Blakea a
Moutonové s mými příslušnými doporučeními.
Respondenti z distančního a denního studia participovali na průzkumu o počtu kontaktů
a použití média v závislosti na situaci dobrovolně, a proto jim byla administrována část
dotazníku použitého ve skupině respondentů z pracovního týmu. Nejprve respondenti
zhodnotili úroveň virtuality ve svém pracovním kolektivu, aby bylo možno vyloučit ty,
kteří se nepohybují v oblasti virtuality. Z celkového počtu respondentů 153 tak byli
vyloučeni 3, kteří vykázali úroveň virtuality v některém z kritérií pod 50%. Celkem tedy
zůstalo k analýze 150 respondentů.
Respondentům byl objasněn smysl výzkumu – studie o používání prostředků
elektronické komunikace. V jejich případě půjde o zjištění preferencí prostředků
elektronické komunikace v daných situacích a o zjištění počtu kontaktů a intenzitě
komunikace. Respondenti dotazník vyplnili za mé přítomnosti a měli možnost se zeptat
na cokoliv, co jim nebylo jasné. Všichni projevovali živý zájem o výsledky a domáhali se
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informací, kdy bude výzkum ukončen a závěry zveřejněny. Přislíbil jsem, že na mých
stránkách bude v průběhu následujícího roku zveřejněno maximum informací.
Doplňující rozhovory
Doplňující rozhovory byly intenzivně vedeny jen s respondenty explorativní studie
pracovního týmu. Po vyplnění dotazníků jsem všechny odpovědi přečetl a vyznačil
extrémní hodnoty v odpovědích. Na tyto odpovědi jsem se pak v následných doplňujících
rozhovorech zaměřil. Nechal jsem je však nejprve volně mluvit o skupině. Příkladem
zajímavě vedených hloubkových rozhovorů je třeba výzkum vztahů policistů k menšinám
(Buriánek, Kuchař, 2004) nebo známé Kabeleho výzkumy sportovců v 80. letech 20.
století, které mi byly při zpracování studie dobrou a užitečnou inspirací.
Doplňující rozhovory měly za úkol osvětlit pozadí zjištěných odpovědí, případně zjistit a
upřesnit případná nedorozumění. Ukázalo se, že respondenti rozuměli všem otázkám a
tak byl rozhovor zaměřen především na vysvětlení případných mezních odpovědí.
Konkrétně šlo o situace, kdy respondent uváděl v odpovědích buď extrémní hodnoty,
nebo hodnoty, které nebyly konzistentní s názorem ostatních členů týmů. Např.
nespokojenost s výkonem a vysoká míra rezignace u dvou respondentů byly typickým
příkladem, který si vyžadoval bližšího osvětlení, neboť ostatní členové týmu shodně
zastávali odlišný názor. Tyto odpovědi byly okódovány a ty nejzávažnější jsou vloženy do
příslušných částí textu.
Respondenti se vždy nejprve volně rozpovídali o fungování skupiny, o záporech a
kladech geografické odloučenosti, o způsobu řízení skupiny a o jejich vztahu k ostatním
členům skupiny a o řadě dalších témat. Pak jsem je vyzval k hovoru o elektronické
komunikaci a jejich vztahu k ní a k důvěře ve skupině. Na závěr rozhovoru jsem jim
položil několik otázek k objasnění vyvstalých nejasností nebo nepřesností. Členy skupiny
jsem při rozhovoru znal jménem a mohl je tedy přímo oslovovat. Zároveň jsem se snažil
navodit přátelskou atmosféru, což se plně zdařilo.

Popis a zpracování získaného datového souboru
Zpracování dat
K zpracování dat jsem využil základní popisné statistiky. Vzhledem k charakteru dat jsem
použil výhradně jednorozměrných statistických metod a tam, kde to bylo přínosné, tam
jsem pro lepší dokreslení některých závěrů výsledky znázornil pomocí grafů z prostředí
programu Excel, popř. Statgraphics.
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Pracovní tým
Celkem bylo dotazováno 22 respondentů, z nichž bylo 21 mužů a 1 žena. Firma byla pro
své technické zaměření typická naprostou převahou mužů. Vzorek respondentů není
postačující pro statisticky významné závěry, proto kvantitativní zjištění doplňuji
podrobnými charakteristikami výpovědí respondentů z prostředí virtuálních pracovních
týmů, které jsem získal z polostrukturovaných dotazníků, z mého pozorování a
z rozhovorů.
Zdroje zpracovávaných dat jsou tedy trojí:
•

Data z polostrukturovaných dotazníků, získaná od zkoumaných respondentů a
zpracovaná v programu Excel a Statgraphics

•

Data z rozhovorů s účastníky výzkumu

•

Výsledky pozorování

Ze polostrukturovaných dotazníků jsem obdržel 22 kompletně vyplněných dotazníků.
Rozhovory jsem vedl se všemi respondenty, výsledky rozhovorů jsem po okódování
vyhodnotil a ty nejdůležitější jsem zařadil do této studie. Rozhovory jsem zejména
zjišťoval informace o komunikaci v týmu, členské spokojenosti, důvěře, výkonu,
samostatnosti a týmové kohezi a také jsem upřesňoval pozadí některých odpovědí.
Věk respondentů uvádí tabulka níže. Je z ní patrné, že až na jednoho respondenta byli
všichni účastníci studie ve věkovém rozpětí 19 – 40 let. Nikdy nebyl starší než 41 let.
Průměrný věk respondentů byl 30 let.

Box-and-Whisker Plot

Interval
15-20
21-30
31-40

19

23

27

31
Col_1

35

39

Věk respondentů
Počet
%
1
4,5
13
59,1
8
36,4

43

Obrázek 13 Krabicový graf věkové struktury respondentů
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Na tomto krabicovém grafu22 vidíme, že věkový průměr (červený bod uvnitř) leží na
úrovni 30 let a že horní a dolní kvartil ohraničují věk respondentů mezi 27 a 35 lety.
Z tohoto věkového rozpětí pochází rozhodující počet respondentů.

Obrázek 14 Věková struktura respondentů

Respondenti distančního a denního studia
Celkem se na průzkumu o počtech kontaktů a preferenci médií podle kontextové situace
podílelo 153 dobrovolných respondentů, z nichž 3 respondenti byli vyřazeni pro
neodpovídající úroveň používání prostředků CMC na základě vyplněného dotazníku. Bylo
tedy zpracováno 150 vyplněných polostrukturovaných dotazníků. Věková struktura
kohorty respondentů z řad pracujících studentů distančního studia je na obrázku níže.

22

Duální krabicový graf s anténami (tzv. box-and-whisker plot), označovaný též jako boxplot znázorňuje

průměr, kvartily, minimum a maximum v dané skupině. Délka krabičky se rovná interkvartilovému rozpětí
(rozdíl mezi hodnotou horního a dolního kvartilu), uvnitř je čára mediánu, horní anténa odpovídá maximu a
dolní minimu. Horní hrana krabičky je horní (75) kvartil a spodní hrana krabičky je dolní kvartil (25).
Znaménko plus označuje polohu průměru v tomto vzorku. Zvláště si všímáme vzájemné polohy krabicového
grafu a délky antén, polohy průměru a mediánu. Statistická významnost pozorovaných rozdílů však
vzhledem k malým počtům respondentů zůstává neznámá.
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Věk respondentů
Interval Počet
%
15-20
0
0
21-30
34
22,7
31-40
87
58,0
41-50
29
19,3
51+
0
0

Obrázek 15 Věková struktura respondentů II

Respondenti se rekrutují ze tří věkových kategorií, 21-30, 31-40 a 41-50. Vidíme zde
dominující věkovou skupinu z intervalu 31 – 40 let, která představuje nadpoloviční podíl
ve skupině respondentů (58%).
Výsledky dotazování mezi 150 respondenty (39,6% mužů a 60,4% žen ve věku 28 – 47 let
s průměrným věkem 32,8 let) obsahují podkapitoly o vztahu media a kontextu a o počtu
kontaktů.

3.2 Shrnutí hlavních zjištění z výzkumu
Cíle výzkumu
Jak již bylo řečeno, bylo cílem výzkumu ověřit, jak se používání elektronické komunikace
v prostředí pracovních týmů projeví na sebehodnocení důvěry, členské spokojenosti
sebehodnocení výkonu a týmové kohezi. A dále zjistit preference v používání prostředků
elektronické komunikace v závislosti na kontextu a ověřit počet kontaktů, které účastníci
elektronické komunikace používají.
V této práci především tvrdím, že intenzivní komunikace prostředky elektronické
komunikace je typická především pro pracovní týmy s vyšší úrovní virtualizace.
Předpokládám, že tyto týmy s vyšším podílem elektronické komunikace (také virtuální či
vzdálené23 týmy) vykazují vyšší úroveň spokojenosti, sebehodnocení výkonu a koheze,
než týmy tradiční. Podobně tvrdím, že ve virtuálních týmech panuje nižší úroveň důvěry
než v tradičních týmech. Předpokládám dále, že lidé volí komunikační média v závislosti
•

23

držím se nejčastěji užívaného pojmu „virtuální“, ačkoliv v českém jazyku pojmy
„vzdálené“ nebo „oddělené“ týmy jsou snad trefnějším pojmenováním ke kterému
pociťuji jisté sympatie. Jejich rozšíření je však značně omezené.
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na kontextuální situaci podle bohatosti médií a podle jejich efektivity při dosahování
komunikačního cíle.
Protože jde o málo empiricky zkoumané téma s obtížným získáváním dat, zvolil jsem pro
ověření zformulovaných teoretických předpokladů metodu explorativní studie, jejímž
cílem je prozkoumat elektronickou komunikaci v pracovních týmech s vyšší úrovní
virtualizace. Pomocí zmíněných teoretických zdrojů naznačím zvláštnosti elektronické
komunikace v pracovních týmech, její specifika a dynamiku. K doplnění výsledků ze
zkoumané skupiny v oblasti používání komunikačních prostředků ve vztahu ke
kontextové situaci jsem použil také dat z průzkumu mezi studenty denního a distančního
studia VŠE, členy a vedoucími pracovních týmů, jehož výsledky jsou uvedeny pouze
v části Vztah média a situace. Tato jsou součástí dosud nepublikovaného výzkumu.

Pozorování skupiny
V této skupině jsem strávil jako zúčastněný pozorovatel několik týdnů, neboť jsem jim
pomáhal s přípravou informační soustavy. Všechny členy jsem znal jménem a se všemi
jsem si zakrátko tykal. Po skončení mé mise, jsem je požádal o pomoc při výzkumu
elektronické komunikace a nechal členy týmu dobrovolně vyplnit dotazník, po kterém
následoval delší osobní rozhovor s každým respondentem. Bylo zajímavé, že někteří
členové týmu dotazník nevyplnili. Zřejmě neměli v době dotazování plnou důvěru
v utajení odpovědí, neboť krátce před tím došlo ve skupině k odhalení nadhodnocených
hodin na projektu a někteří programátoři měli zkrácený výdělek. Nadřízení chtěli
vyplnění dotazníku nařídit, což jsem důrazně odmítl.
Všichni členové skupiny se znali osobně, oslovovali se jmény a příležitostně spolu trávili
čas i při mimopracovních aktivitách. Nejkratší doba působení v týmu je dva roky a proto
jsem zde předpokládal také poměrně rozvinuté vzájemné vztahy.
Skupina si vytvořila jakási svá dvě skupinová univerza (zarámovaná charakterem
pracovní činnosti a tudíž příslušnosti k týmu) a je od okolního světa poměrně výrazně
odlišena. Nerespektování takového univerza nebo jeho hranic vytváří napětí a vyvolává
obranné reakce ze stran členů zkoumané skupiny. Skupinové univerzum (Kabele, 1982)
se v tomto případě jeví jako koordinovaný sled aktivit ovlivňujících prostředí. Jeví se
zároveň jako sociální sféra skupiny, tvořená vztahy mezi členy skupiny a vztahy s okolí.
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Část skupiny byla usídlena v sídle společnosti, ale pracovala po celý den s počítači.
Ostatní členové skupiny byli geograficky značně vzdálení a to tak, že v každém kraji se
nacházel jeden pracovník. Průměrná vzdálenost tedy přesahovala 100km.
Na základě toho se ukázalo, že pozorovaná pracovní skupina se polarizovala na dvě části,
které byly dány charakterem pracovní činnosti. V těchto dvou pracovních týmech
panovalo jasné vymezení příslušnosti k vlastní skupině („my versus ostatní“).
Členství ve skupině je dáno charakterem pracovní činnosti. Činnost jedné části skupiny,
členů obchodního týmu, spočívá v udržování častých kontaktů s obchodními partnery ve
svěřeném regionu. V tomto případě šlo výhradně o mužskou skupinu.
Charakter činnosti byl zároveň příčinou geografického oddělení nebo blízkosti členů
týmu. Obchodně-servisní tým pracoval převáženě odděleně od firmy i ostatních členů
skupiny v terénu, programátorský tým pracoval ve společně sdílené místnosti, výjimečně
doma.
Vzdálený tým obchodních pracovníků
Každý člen tohoto týmu pracuje sám za sebe, jeho individuální výkon odráží jeho osobní
příjem. Jeho práce není závislá na druhých členech týmu.

Přestože se skupina

vyhodnocuje jednou za měsíc jako celek a uvádí se, kdo byl nejúspěšnější, nepanovala ve
skupině rivalita. Důvodem byla existence záhy identifikované neformální struktury.
U vzdálených pracovníků bylo zvykem setkávat se tváří v tvář jedenkrát měsíčně.
Obsahem těchto setkání či spíše pracovních porad, které organizoval výhradně jejich
přímý šéf, byla kontrola minulých úkolů a stanovení úkolů nových. Krátce po tomto
setkání členové skupiny odjížděli do svých domovů. Při rozhovorech se členy skupiny se
však ukázalo, že se řadoví členové skupiny setkávají neoficiálně ihned po skončení této
porady a živě debatují o průběhu právě skončené porady. Šéf skupiny měl pocit, že se
skupina rozjela do svých domovů, a často se také stávalo, že členům skupiny telefonoval
a upřesňoval některé závěry z porady. To uvádělo členy skupiny do nepříjemné situace,
neboť museli zastírat, že sedí pohromadě. Proto někdy telefon nebrali s omluvou, že
v autě nebylo vyzvánění slyšet, nebo že jsou na čerpací stanici, kde se zastavili na
občerstvení.
Tyto drobné příhody naznačovaly, že v pracovní skupině existuje poměrně silná
neformální struktura, ve které existuje čilá vzájemná interakce a která je těsně
provázaná. Vliv této neformální skupiny nebyl při pracovních poradách vůbec zřejmý a
projevoval se pouze mimo pracovní půdu. Jak jsem se dozvěděl, neformální vazby se
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několikrát projevovaly spontánně také při firemních volnočasových akcích. Osobnost
vedoucího však byla natolik nevhodná pro vedoucí pozici, že tento člověk několikrát
zneužil informací, které se dozvěděl při neformálních akcích. Bohužel šlo o příslušníka
top managementu, tedy podle Maya manažerské elity, která má oplývat moudrostí,
velkorysostí a především řídícími znalostmi a schopnostmi.
Usuzuji proto, že vytvoření této neformální struktury bylo z velké části způsobeno právě
chováním tohoto manažera. Existence této struktury měla zřetelné znaky neformální
skupiny:
•

měla svá vnitřní pravidla – existoval zde velmi účinný a rychlý přenos informací.
Kdo se něco dozvěděl, zcela nezištně to předával dále. Měla také svého
„Krhounka“, který byl ze všech nejpilnější, ale velmi často jej šéfové skupiny
umravňovali a někdy i zesměšňovali. Tento „Krhounek“ se nikdy nevzepřel a přes
veškerá úskalí se snažil se skupinou být zadobře i navzdory ztracenému bonusu
za největší obrat.

•

měla vedoucí skupiny – dva přátelé, kteří měli mezi sebou víceméně vyrovnaný
vztah, byli ostatními opravdově uznáváni. Starší z nich byl často žádán o radu či o
pomoc, mladší zase byl uznávaný humorista, pohodář a „salámista“24

•

dodržovala své rituály – v zimě jezdili příslušníci této skupiny (všichni mimo
vedoucího) na hory i se svými partnerkami, v létě se scházeli někde na chatě a
pravidelně se setkávali v bistru na benzinové stanici, když skončila pracovní
porada.

Skupinu jsem měl možnost pozorovat jak při neformálních přestávkách, tak i při práci,
kdy se její členové vzájemně bavili a glosovali některé každodennosti. Pozoroval jsem je
také při vyplňování dotazníků a při osobních rozhovorech. Skupina byla přátelská,
členové skupiny spolu často vtipkovali, mnohdy si dobírali i náhodně vybraného
jednotlivce pro jeho nezdar (patálie na benzinové stanici, kde načepoval plnou nádrž a
v roztržitosti odejel bez placení).
Osoby vedoucích
Jak jsem již zmínil, celá skupina se zjevně dělila na dvě podskupinky – pracovní týmy - na
část respondentů, kteří pracovali v sídle společnosti na počítačích a na část respondentů,
•

24

řeklo by se flákač, ale ve skutečnosti byl velmi klidný a zachovával hlavu i ve
stresových situacích. Proto byl označován za salámistu a proto byla tato jeho vlastnost
obdivována.
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kteří byli geograficky značně odloučení. Tím se skupina rozpadala na dva odlišné
pracovní týmy.
Členové vzdáleného týmu (obchodní a servisní pracovníci) měli velký respekt před
vedoucím skupiny, Daliborem, kterému sice tykali, ale před kterým filtrovali probíraná
témata. Zábava nápadně ochladla ihned po jeho příchodu. Tento člověk byl nesmírně
přísný a záludný. Nechával si vypisovat hovory z mobilů a využíval to jako nátlak na své
podřízené. Údajně také kontroloval maily. Jeho postavení bylo velmi podobné dozorcům
v totalitních zařízeních. Byl nástrojem vrcholového vedení, které jím očividně
opovrhovalo, a nepřítelem svých podřízených, kteří se ho báli. Podřízené jen káral,
neposkytoval informace jinak, než s naznačováním, jak je tím obtěžován a zdržován.
Jeho činnost byla vázána na kancelář, ze které elektronicky rozesílal maily a telefonoval.
V terénu se u svých podřízených objevil jen velmi sporadicky, a to výhradně za účelem
kontroly a kritiky.
Členové týmu programátorů měli před dvěma svými šéfy také velký respekt, také jim
tykali, ale považovali je za rádce a pomocníka. Rozdíl mezi těmito dvěma vedoucími
nebyl v odbornosti, ta byla u obou vysoká, ale v osobnosti. Mladší, Nikola, byl velmi
náladový a podle tohoto přísný či přátelský. Hovořil rychle a tiše, a pokud jsem někdy
nezachytil díky této vlastnosti mluveného projevu jeho vtip, nastalo vždy trapné ticho.
Při mluvě klopil oči a podíval se na mne pouze, když jsem náležitě nezareagoval. Rád se
chlubil svými zážitky v Kambodži a Peru a vysvětloval všem historii těchto zemí a své
postřehy, i když nebyl tázán. Tyto své projevy začal vždy nečekaně, bez návaznosti na
předchozí téma. Málokdy naslouchal, hovor stáčel na své zážitky v restauraci nebo
v Kambodži. Neradil, jen přikazoval, někdy hrozil. Nemotivoval jinak než hrozbou a sliby
nejasného pracovního postupu.
„Až odjedu do Kambodži, asi se už nevrátím a ty to tady budeš řídit. Mám tam takovou
krásnou Asiatku, ta na mne čeká, až se vrátím… tak co tady“
V02
Druhý vedoucí, Radek, byl klidný, usměvavý a velmi vyrovnaný. Naslouchal a vysvětloval,
radil a pobízel. Měl zajímavého koníčka – byl velkým ochráncem ptactva - a jeho sen byl
přestěhovat se na Šumavu. Zajímavé bylo, že jemu jedinému jsem věřil, že to opravdu
udělá. Na všem se dohadoval víceméně konsensuálním způsobem.
Oba šéfové programátorů se často radili i s ostatními řadovými členy a reagovali
otevřeně a bez zábran na jakékoliv připomínky. Ve skupině byl silně znát demokratický
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styl řízení a každý měl možnost otevřeně se vyjadřovat. To však bylo jen díky působení
demokraticky a spravedlivě smýšlejícího Radka.
„Odstěhuju se na Šumavu a budu tam odtud pracovat. Už mne to tu dost s….! Tam mám
klid, můžu chodit po lese a čistit si hlavu. Tady ráno ani nezaparkuješ….“
VO3

Tým programátorů
Činnost druhé části skupiny, členů týmu programátorů, pracuje na servisní a
programátorské činnosti, tito pracovníci jsou upoutání k počítači a bez něho nemohou
vykonávat činnost.
Kromě toho jsou členové tohoto týmu na vzájemné spolupráci mimořádně závislí.
Činnost jednoho člena týmu umožňuje činnost druhého člena týmu. Například při tvorbě
webových aplikací je zapotřebí spolupráce grafika a jednoho až dvou programátorů, kteří
vytváří pozadí („motor“) stránek. Bez kódů stránek není možné rozpohybovat grafiku,
bez společné spolupráce nemůže být produkt nebo servisní zásah dokončen.
Tým jsem měl možnost pozorovat při každodenních činnostech, při práci volném čase
zpočátku jako úplný účastník. Ve druhé fázi, při administraci dotazníku, již v pozici
účastníka jako pozorovatele. Programátoři se těšili z každého vzájemného kontaktu.
Ráno se hlučně zdravili, probírali filmy, pitky v restauracích a barech, někdy i peprnější
témata. Tato bodrost a halasnost však byla jaksi umělá a velmi rychle zhasla, jakmile
začali pracovat. Pak už bylo ticho, jen přerušované klepáním do klávesnice a klikáním
myší. Zajímavé bylo, že většina programátorů měla na hlavě sluchátka buď s hlasitou
hudbou, nebo s okrajovými moderními směry, jimž jsem nerozuměl.
Jsou vzájemně propojeni přes počítače, komunikují všemi možnými elektronickými
prostředky, a přesto využívají každé příležitosti k vzájemnému setkání na chodbě,
v kuchyňce nebo po práci.
Až na dva členy, z nichž jeden ve volné chvíli pěstoval vzácné japonské houby a snil o
jejich velkoobchodním využití, a druhý člen byl právě zaměstnán nově přírůstkem do
rodiny, to byli lidé, kteří spolu rádi trávili značný čas i po pracovní době. Členové této
programátorské a servisní pracovní skupiny si byli věkově velmi podobní (19-26 let) a
jejich zájmy byly rovněž velmi podobné. Nebylo výjimkou časté přespávání v kanceláři,
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především na karimatkách položených na zemi, a veselé noční oslavy. V týmu byla jedna
žena, která byla ostatními uznávána jako schopná programátorka a se kterou se ostatní
často radili a v debatě s ní ani jednou, ani žertem, nenarazili na téma partnerství,
namlouvání apod.
Rozhovory, pozorování i odpovědi odhalily dělení do menších podskupin vztahů v týmu,
který však všichni od počátku hrdě považovali za jednotný. V debatě nad některými
otázkami se ukázalo, že přes povrchní ideální obraz, ve skupině panuje napětí mezi
oběma vedoucími týmů a některými členy.
Kladl jsem si otázku, jak se v této skupině, komunikující převážně elektronickými
prostředky a zabývající se v principu dvěma odlišnými činnostmi, utváří atmosféra
důvěry, potřebná k jejímu fungování a k zajištění vysokého výkonu. V neformálních
rozhovorech jsem zjišťoval, jak se členové skupiny vzájemně znají, jak se vzájemně
hodnotí, jak skupina funguje. Dále mne zajímal vztah členů skupiny k elektronické
komunikaci. Přitom nebylo možné vyhnout se ani takovým pojmům jako skupinové
hodnoty, skupinové normy atd. Zkoumání skupiny nás tak často přivádí až do oblasti
mikrosociologie.
Elektronická komunikace v celé skupině je velmi častá. Členové, kteří tráví pracovní dobu
v křesle u počítače, používají pro interní operativní komunikaci nejčastěji ICQ, méně
SKYPE a minimálně email. Email je používán především ve styku s vnějším světem.
Telefon je používán naprosto minimálně a výhradně ke komunikaci se zákazníky,
popřípadě k rychlému předání informací, není-li člen skupiny zrovna elektronicky
dosažitelný.
Zvláštností elektronické komunikace v této skupině je, že členové pracující spolu v jedné
místnosti, zcela mlčí a komunikují spolu jen pomocí ICQ, a to i když sedí vedle sebe!
Někdy se předávaným zprávám potichu smějí, ale ani tehdy se na sebe nepodívají a
neustávají klepat do klávesnice a klikat myší. Úsměv je určen obrazovce monitoru, která
zde symbolizuje komunikačního partnera. Zmíněné oslavy nebo setkání se odehrávají až
v pozdních nočních hodinách, kdy pracovní ruch utichne.
Během práce je tedy v kanceláři naprosté ticho, rušené jen občasným odchodem či
příchodem střídajících se programátorů a servisních techniků. Je obvyklé, že
programátoři mají poměrně volnou pracovní dobu, kterou evidují na projektovém
softwaru s přesným popisem činnosti, kterou dělali. Na konci měsíce jejich přímý šéf
Nikola nebo Radek, hodiny zkontroluje a někdy zkrátí, je-li podle jeho uvážení
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programátor příliš pomalý. Vzhledem k volné pracovní době tak někteří tráví v kanceláři
7-8 hodin, někdo i 14-16 podle vlastní úvahy. Není výjimkou, že v práci přespávají, nebo
že někteří spějí i v pracovní době. K tomu účelu je v místnosti kanape, na které si
programátoři mohou svobodně odpočinout, jsou-li unaveni. Není to považováno za nic
neobvyklého.
Vzhledem k výše zmíněnému charakteru práce, pracují programátoři podle uvážení
doma nebo v kanceláři. Toto je ponecháno čistě na jejich rozhodnutí, přesto není počet
členů týmu v kanceláři příliš proměnlivý. Pokud pracují doma, využívají příležitostí
k návštěvě kolegů v kanceláři. Jejich elektronická komunikace však probíhá neustále.
V rozhovorech se členy týmu jsem identifikoval dvě hlavní příčiny, kvůli kterým se
programátoři setkávají častěji, než je k výkonu práce nutné. Prvním důvodem je fakt,
který mne velmi překvapil, neboť nebyl na první pohled zřejmý, a který se vztahuje
k výkonu pracovní činnosti. Programátoři se ve své práci totiž velmi často zastavují a
hledají radu, jak dál postupovat. Rozhodně si je nelze představit jako neomylné a
vševědoucí stroje na tvorbu kódů a algoritmů. Nejprve radu hledají v databázi řešení,
poté na internetu a konečně dotazováním kolegů.
Jiní členové skupiny, kteří trávili celý čas v terénu u zákazníků, pociťovali a vyjadřovali
osamocenost a minimální podporu od společnosti. Také oni komunikovali elektronicky,
v tomto případě převážně pomocí emailů a také velmi často mobilem. Mobil používali
pro operativní rozhodování, protože ICQ nebo Skype je možno použít pouze tehdy, když
je dotyčný pracovník ve styku s počítačem. To bylo u těchto pracovníků vždy až večer.
Mobil jim také nahrazoval společenskou komunikaci. Měl jsem možnost jet autem
s jedním pracovníkem, který více než hodinu probíral s jiným kolegou události dne a
přebíhal z kulturních k politickým a sportovním tématům, aby hovor pak zakončil
poukazem na zítřek, kdy pošle kolegovi mail s hodinkami, které si chce koupit.
Tento hovor byl výhradně osobní a bylo vidět, že je tato forma komunikace u pracovníků
místně vzdálených obvyklá a běžná.

3.3 Zjištění a diskuse výsledků
Podle mého předpokladu se ukázalo, že všichni respondenti pracují v týmech, které lze
charakterizovat jako týmy s vyšší úrovní virtuality, neboť podíl elektronické komunikace
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na celkové komunikaci přesáhl 50% a všichni členové reagovali na elektronickou
komunikaci v průměru nejpozději do 48 hodin.
Je třeba zdůraznit, že respondenti z programátorského týmu byli členy několika
dočasných pracovních týmů zároveň a tím hranice mezi týmy splývaly a byly nejasné. Co
však bylo vždy jasné, bylo oddělení od týmu obchodního a zároveň měl každý stále
stejného vedoucího. Bylo to způsobeno především charakterem práce, kdy v různých
obdobích začínaly a končily práce na různých projektech, kdy respondenti náleželi do
různých realizačních týmů apod. Rozhodl jsem se proto považovat všechny respondenty
z týmu programátorů za členy týmu, kteří sdílí fyzický prostor, ale komunikují vysoce
intenzivně prostředky elektronické komunikace. Členy obchodního týmu jsem považoval
za členy týmu, kteří spolu nesdílí fyzický prostor, komunikují pomocí prostředků
elektronické komunikace, ne však v takové vysoké intenzitě jako tým programátorů.
Při zpracování odpovědí jsem očekával, že frekvence elektronické komunikace bude
faktorem, kterým lze některé závěry uspokojivě vysvětlit.
Respondenti, kteří uváděli jako své zařazení programování a kteří pracovali většinou
pohromadě, se obecně pohybovali na vyšší úrovni virtuality než respondenti, kteří
pracovali geograficky odděleně jako obchodní zástupci nebo servisní technici. Vyšší
virtualita zkoumaného souboru byla charakterizovaná rychlou odezvou na prostředky
elektronické komunikace a byla pro ni typická vyšší technologická úroveň a pružná
organizační struktura. Frekvence elektronické komunikace převažovala nad frekvencí FtF
komunikace.
Respondenti ve své práci převážně komunikovali pomocí elektronické komunikace,
uváděli, že na CMC odpovídají max. do 24 hodin, byli spokojeni s kvalitou komunikačních
technologií a jejich organizační struktura byla decentralizovaná s pružnými až pevnými
prvky.
Nejvyšší shoda panovala u hodnocení frekvence kontaktů CMC/FtF, kde respondenti
velmi podobně označovali komunikaci pomocí elektronické komunikace jako převažující.
Samotný fakt, že respondenti komunikují více pomocí prostředků elektronické
komunikace, než za využití osobní interakce, je řadou autorů již považován za postačující
k označení týmu pojmem virtuální (viz kapitola 2.2).
Já jsem k tomuto faktoru ještě přidal úroveň synchronicity, tedy rychlost reakce na
elektronickou komunikaci, kterou respondenti také uváděli jako velmi rychlou.
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Jak tedy lze na základě zjištění popsat zkoumané pracovní týmy v rámci v kategorii
virtuality? Především je zde velmi vysoká synchronicita, tj. rychlá odezva na CMC. Panuje
zde také vysoká spokojenost s technologickou úrovní. Převažuje také podíl komunikace
prostřednictvím prostředků CMC ve srovnání s osobní komunikací. Tato převaha však
nebyla ve zkoumaném týmu tak vysoká vzhledem k již zmíněným častým přesunům
v konstelaci týmů a také vzhledem k tomu, že mezi členy týmu nepanovala absolutní
místní oddělenost. Proto je poměr CMC /FtF hodnocen v intervalu mezi 50-75%.
Organizační struktura byla hodnocena jako decentralizovaná s prvky pevných až
pružných vazeb. Potvrdil se zároveň předpoklad, že velké geografické odloučení nemusí
nutně znamenat vyšší úroveň virtuality, neboť právě respondenti, kteří pracovali
pohromadě, se vyznačovali vyšší úrovní elektronické komunikace a všeobecně vykazovali
jako vyšší i další známky virtualizace. Spíše než geografické odloučení je tedy pro
virtualizaci rozhodující vyšší poměr komunikace prostředky CMC a komunikace FtF.
Z rozhovorů vyplynulo, že pro společenskou a operativní komunikaci pracovníci ze
vzdálených míst používali nejčastěji mobil a večer pak email nebo Skype. Pracovníci,
kteří byli upoutáni k počítači, pak komunikovali mezi sebou téměř výhradně pomocí ICQ
(Skype) ve dne i v noci.

Důvěra v týmech
Z předcházejících teoretických závěrů je zřejmé, že v týmech s vyšší virtualizací není
pociťována fyzická přítomnost vůdce a členové týmu proto musí projevovat vysokou
míru autonomie, schopnosti sebeřízení a schopnosti či odvahy přijímat za svá rozhodnutí
plnou odpovědnost. Bez těchto předpokladů nemůže pracovní tým ani jednotlivec dobře
fungovat. Takové týmy mohou být v důsledku fyzického odloučení často vystavovány
nejistotě, pociťovat nedostatek informací a jejich nejednoznačnost atd. Protože vliv
manažera ve virtuálních týmech je zeslaben jeho nepřítomností, nabývá na
mimořádném významu důvěra mezi členy týmu (Jarvenpaa a Leidner, 1999). Důvěru zde
budeme zkoumat na úrovni důvěry vůči kolegům, členům pracovního týmu.
Důvěru v kolegy budeme zjišťovat pomocí nástroje převzatého od Jarvenpaa a kol.
(1998) na škále 1-10 pro zjišťování důvěry v týmu.
Důvěra
Jeden druhému důvěřujeme
Naše pracovní skupina je velmi integrální (celistvá)
Lidé v mé pracovní skupině jsou velmi důvěryhodní
Mohu se spolehnout na lidi, se kterými ve skupině pracuji

Jarvenpaa (1999)
Jarvenpaa (1999)
Jarvenpaa (1999)
Jarvenpaa (1999)

Obvykle se ve skupině zajímáme o pocity ostatních členů

Jarvenpaa (1999)

Tabulka 5 Důvěra v týmu dle Jarvenpaa
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Důvěra

7,28

6,73

Jeden druhému důvěřujeme
Naše pracovní skupina je velmi
integrální (celistvá)
Lidé v mé pracovní skupině jsou
velmi důvěryhodní
Mohu se spolehnout na lidi, se
kterými ve skupině pracuji

7,20

7,00

7,20

6,00

7,80

7,00

8,00

7,00

Obvykle se ve skupině zajímáme
o pocity ostatních členů
6,20

6,67

Obrázek 16Výsledky zjišťování důvěry

Obchodní tým si nejvíce považoval své vzájemné důvěry, důvěryhodnosti a spoléhání se
na sebe. Celková důvěra v obchodním týmu dosahovala vyšší úrovně. Nižší byla pouze u
poslední složky, která může být dána delším odloučením jednotlivců a následným nižším
zájmem o osobní pocity. To je typickým projevem vzdálených nebo fyzicky oddělených
týmů. Jinak ve všech složkách byla důvěra v méně virtuálním obchodním týmu vyšší než
v týmu počítačovém.
Počítačoví pracovníci měli nejnižší hodnocení u položky „Naše skupina je velmi
integrální“. Bylo pozoruhodné, že v této dopovědi bylo hodnocení velmi podobné
s minimálními odlišnostmi. Toto nižší hodnocení integrace může vypovídat o jistém
vnitřním odcizení, které však bylo halasně přehlušováno čilým společenským stykem.
V rozhovorech se potvrdilo, že v integraci počítačového týmu mohou být pociťovány jisté
problémy. Přestože všichni respondenti, se kterými jsem měl možnost hovořit, se
vyjadřovali, jak je pro ně důležité moci si důvěřovat, být pro ostatní důvěryhodný a moci
se na sebe vzájemně spolehnout, výsledky dotazníkového šetření již tak idylické nebyly.
Především se zdá, že úroveň důvěry se váže na osobní kontakt. Vyšší virtualita
respondentů totiž snižovala celkové hodnocení důvěry. Konkrétně s vyšší virtualitou
bylo možno vypozorovat pokles důvěry. Mezi virtualitou a důvěrou tedy lze
předpokládat mírnou nepřímou závislost.
Je možné, že delší odloučení a nižší frekvence osobních kontaktů vede k poklesu zájmu o
osobní prožitky či pocity ostatních kolegů. Charakter odpovědí i reakce respondentů
svědčí, že virtualita rozhodně důvěře nesvědčí. Tento fakt potvrzovaly vedené doplňující
rozhovory.
Velmi často jsem také v rozhovorech narážel na osobu vedoucího obchodního týmu,
Daliborovi, a k jednomu ze dvou šéfů počítačového týmu, ke kterým se někteří
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respondenti vyjadřovali při každé příležitosti. To zároveň svědčilo o důvěře, které
k pozorovateli získali.
„Na šéfa je spoleh´ tak akorát, že tě sejme, když mu dáš příležitost.“
KM 05
„Všechno si píše, takže mu neunikneš. Někdy tě zaskočí něčím už klidně půl roku
starým.“
AM 03
Také mimoděk vysvětlili, proč tým spolu tak drží pohromadě:

„Spolíhat se na sebe musíme, nemohli bysme se pak koordinovat. Často si voláme,
abysme někde neudělali chybu, a taky se často sami sebe ptáme, jak to máme udělat.
Ne, Daliborovi fakt nevolám „
KM 07
Vedoucí neměl důvěru členů týmu, kteří se raději spoléhali sami na sebe:
„Ptáme se radši mezi sebou, jak se zeptáš Dalibora, hned tě zjebe, žes nedával pozor.!“
KM 04
„Musíme se na sebe spolehnout sami, šéf neporadí.“
KM 08
Ptát se Dalibora se nemuselo vždy vyplatit:
„Já se nikoho na nic neptám, jednou jsem se zeptal a byl jsem za blba!“
KM 01
V týmu zkrátka nebylo radno vedoucího se příliš ptát:
„Šéf nám moc neporadí, spíš vynadá, že nedáváme pozor a že už to stokrát říkal.“
KM 09
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Konkrétně respondenti, kteří komunikovali nejvíce pomocí elektronické komukace, tedy
počítačový tým, důvěru vůbec nezmiňovali. Zdá se, že je to buď příliš nezajímá, nebo se
nesetkávají s aktuální potřebou důvěry. Nikdo se k důvěře spontánně nevyjádřil.
Spoléhám se hlavně na sebe. Tady to ani jinak nejde. Na někoho se spolehneš a hned
v tom lítáš.
KM 06
Důvěra se u počítačového týmu několikrát (a výhradně) týkala peněz:
„No, neplatí moc včas, ale zatím dycky zaplatili.“ (tématem byla mzda)
AM 07
Štve mne, že musíme mít účet tam, kde nám firma řekne. Jinak nic nepošlou. Asi to neni
legální, ale nechci dělat problémy
AM 01
Pozoruhodné bylo, že respondenti z počítačového týmu často uváděli svoji osamocenost
v práci, přestože seděli v jedné místnosti a mohli se kdykoliv na kolegy obrátit.
„Na nikoho se moc spoléhat nemůžu. Tyhle úlohy tady stejně nikdo neumí, tak se spíš
koukám na internet, kde dycky něco potřebnýho najdu.“
AM 01
Na své dva šéfy měli respondenti z počítačového týmu diametrálně odlišný názor:
„Šéfovi věřím, má to dost zmáklý. Už je inženýr, tak něco o tom ví. (řeč byla o Radkovi)
AM 04
„Nikola je chytrej, jo, chytrej spíš pro sebe. Často se s klukama hádá klidně o půl hodiny
ve výkazu. Programovat neumí, ale je schopen ti tvrdit, žes normu přetáh´ a hned ti pár
hodin strhne, abys to příště psal přesnějš.“
AM 07
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Souhrn hodnocení důvěry
Jak vypadala důvěra ve zkoumaných týmech? Celkově nebyla příliš vysoká, u týmu
obchodníků dosáhla průměrné hodnoty 7,28, a v týmu programátorů dosáhla hodnoty
6,73. Její jednotlivé složky byly ohodnoceny následovně. Nejníže respondenti
obchodního týmu ohodnotili položku, která posuzovala úroveň zájmu o druhé, o jejich
pocity (6,20). Nejvýše ohodnotili důvěryhodnost kolegů (7,8)a jejich spolehlivost (8,0).
Tým programátorů nejníže ohodnotil integrálnost skupiny a zájem o druhé. Položka
hodnotící integraci dosáhla hodnoty 6,0 a položka zájmu o druhé hodnoty 6,67. To
navozuje předpoklad, že s rostoucí úrovní virtualizace týmu může klesat zájem o druhé a
v důsledku toho i vzájemná integrace členů týmu.
Přestože respondenti v poměrně velké shodě uvádí, že je na kolegy spolehnutí a že jim
důvěřují, zdá se však, že půjde pouze o rovinu pracovní.
Důvěra ve zkoumané skupině, polarizované do dvou týmů, naznačovala, že tam, kde je
vyšší virtualizace (můžeme si ji představit pro zjednodušení jako vyšší podíl elektronické
komunikace na celkové komunikaci), jsou integrace a zájem o druhé ve srovnání
s důvěrou v ostatní kolegy nižší. Domnívám se, že vzájemné vztahy i komunikace se
rozvíjejí převážně na úrovni pracovní. Osobní vztahy jsou převažujícím podílem
elektronické komunikace na celkové komunikaci a tudíž vyšším vzájemným odcizením
upozaděny. O tom jasně svědčí vyšší důvěra u obchodního týmu, u kterého se rozvinuly
vztahy opravdové spolupráce a vzájemné důvěry, přestože jsou fyzicky mnohem více a
delší dobu odloučeni, než tým programátorů. Přestože byli obchodní pracovníci vzdáleni
a mohli se setkávat jen jedenkrát za měsíc, byla vzájemná důvěra u nich vyšší než u
počítačového týmu. Vysvětlení tohoto paradoxu vidím jednak v negativním působení
vedoucího týmu, který svým chováním způsobil, že obchodníci drželi při sobě a vzájemně
si pomáhali. Týmová solidarita byla u nich vyšší a přímo životně důležitá, než u
počítačových sólistů, kteří sice spolu nezávazně žertovali, ale pocitově si byli dosti
vzdálení i přes fyzickou blízkost. Počítačový tým naproti tomu je složen z individuí, kteří
věří nejvíce sami sobě.
V souladu s popsanými výsledky zkoumání důvěry a v souladu s teoretickým poznáním se
na této explorativní studii ukazuje, že s rostoucí frekvencí elektronické komunikace,
klesá důvěra. Rovněž se snižuje integrace ve skupině a zájem o druhé.
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CMC a spokojenost
Zjišťování míry spokojenosti
Nedílnou součástí posuzování pracovních týmů bývá také měření spokojenosti členů
týmu či organizace. Spokojenost jsem se u zkoumaného souboru rozhodl měřit pomocí
vícerozměrného nástroje. Celková spokojenost, podobně jako v předcházejícím případě
hodnocení důvěry, je tak souhrnem dílčích složek spokojenosti, které se týkají virtuálních
organizací a jejichž autoři jsou uvedeni zvlášť u každé otázky.
Důležitým faktorem spokojenosti je spokojenost členů týmu s elektronickými
komunikačními médii. Rozlišujeme také mezi obecnou spokojeností s prací a
resignovaným postojem k práci. (Bruggemann, 1974). Zkoumáme také spokojenost s
výkonem týmu, kvalitou vztahů v týmu, spokojenost organizací, s technologiemi,
podporou apod. Spokojenost byla měřena za pomoci 9 položek a rezignace byla měřena
jednou složkou. Všechny položky byly hodnoceny na 10 stupňové škále. Níže uvedená
tabulka shrnuje sledované součásti spokojenosti a autorství jednotlivých položek:
Spokojenost

Práce
Tým
Organizace
Rezignace
Podpora
CMC
Ovzduší
Úkoly
Informace
Technologie

Jsem celkově spokojen se svým místem
Má práce vyžaduje různé dovednosti
Většinou se zúčastňuji rozhodování o pracovních
záležitostech
Jsem velmi spokojen se svojí současnou prací
Jsem velmi spokojen s kolegy a prací
Jsem spokojen s pracovními vztahy v týmu
Jsem velmi spokojen s rozhodnutími v naší organizaci
Moje zaměstnání není perfektní, ale může být i hůř
Vedení organizace zajišťuje dostatek zdrojů pro zavádění
nových technologií
Rád pracuji s elektronickými komunikačními prostředky
Jsem velmi spokojen s pracovní atmosférou
Tým pracuje efektivně a cíleně
Důležité informace dostávám kdykoliv potřebuji
Jsem spokojen s technologickou úrovní elektronických
komunikačních prostředků

Van Der Vegt a kol.,(1999)
Van Der Vegt a kol.,(1999)
Van Der Vegt a kol.,(1999)
Van Der Vegt a kol.,(1999)
Bishop & Scott, (2000)
Bishop & Scott, (2000)
Bishop & Scott, (2000)
Gurtner, Kolbe & Boos, (2007)
Gurtner, Kolbe & Boos, (2007)
Gurtner, Kolbe & Boos, (2007)
Bishop & Scott, (2000)
Gurtner, Kolbe & Boos, (2007)
autor
autor

Tabulka 6 Zjišťování spokojenosti

Spokojenost týmu budeme zkoumat podobně jako Gurtnerová, Kolbeová a Boosová
(2007), které rozlišovaly ještě mezi rezignací a spokojeností. Předpokládá se opačný
vztah mezi spokojeností a celkovou rezignací, tj. čím vyšší rezignace, tím nižší
spokojenost. Rezignaci měřila jedna složka: „Moje zaměstnání není perfektní, ale může
být i hůř.“
Spokojenost a rezignace

10,0

9,5

9,5

obchodní tým
počítačový tým

9,0
8,3

8,2

8,0

7,5

7,5
7,2

7,0

8,0

7,9

6,4

7,0

7,0
6,6 6,7

6,2

6,4
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6,0
5,4

5,0
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Obchodní tým
Celková spokojenost obchodního týmu dosáhla hodnoty 7,2 a byla nižší než spokojenost
týmu počítačového (7,7). Obrázek výše ukazuje, jak byly ohodnoceny jednotlivé složky
spokojenosti. Nejspokojenější byli respondenti obou týmů s elektronickou komunikací,
kterou počítačový ohodnotil úrovní 8,2 bodu na 10 bodové škále. Obchodní tým byl
kromě spokojenosti s prací vždy méně spokojený než tým počítačový. Obchodní tým byl
nejméně spokojený s podporou (6,2) a s organizací (6,4). Rovněž informovanost byla
velmi nízká (6,4). Největší rozdíl mezi spokojeností obou týmů byl právě zde (rozdíl 3,1
bodu). Počítačový tým informovanost hodnotil spolu se spokojeností s CMC absolutně
nejlépe (9,5)
Počítačový tým
Nejníže byla ohodnocena spokojenost s týmem (6,7), zde se v bodovém ohodnocení
překvapivě shodli s týmem obchodníků (6,6), dále s podporou (7,0) a organizací (7,2).
Tento fakt podpořily také rozhovory s respondenty. Dotazovaní pociťují, že nemají k
dispozici dostatek účinné manažerské podpory. Nejčastěji přitom kritizovali svého
nadřízeného Nikolu (jeden ze dvou šéfů počítačového týmu).
Nedostatek účinné manažerské podpory může mít za následek také výslednou nižší
spokojenost s organizací, přestože organizace vychází pracovníkům vstříc v jiných
oblastech, jako např. pružná pracovní doba a poskytovaná různá odborná školení.
Rezignace
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Vztah celkové spokojenosti a rezignace se projevil logicky. V obchodním týmu byla
spokojenost na úrovni 7,2 a rezignace na úrovni 5,4. U počítačového týmu byla
spokojenost na úrovni 7,7 a rezignace na úrovni 4,2. Hodnota rezignovanosti
obchodního týmu byla zvyšována zejména dvěma členy týmu a její příčinou jsou
především napjaté vztahy se šéfem týmu, které oba uvedení obchodníci označili za
šikanu.
Část respondentů z týmu programátorů je nespokojena s vedením firmy a se vztahem
nadřízených k podřízeným. To se ostatně ukazuje také v diskuzi o výkonu, podpoře nebo
důvěře. Vztahy mezi kolegy se až na jednoho člena všem zdály být velmi dobré a všichni
se těšili na osobní setkání s kolegy. Pouze vedoucí byl hodnocen jako element, který
kolektiv spíše rozkládá.
Ukázalo se, že nižší spokojenost a také vyšší rezignovanost je často spojena s nižší úrovní
virtuality. Neboli vysoká virtualita ve zkoumaném souboru naznačila, že lidé budou
spokojenější.

Nespokojenost silněji vyjadřovali respondenti, kteří byli v častějším

kontaktu s nadřízeným nebo kteří měli napjatý vztah s vedoucím. Tito respondenti
zmiňovali nespokojenost s vedením a vztahem nadřízených k podřízeným.
Ti, kteří měli nejmenší počtem interakcí s šéfem a byli tudíž ve své činnosti samostatnější
(nezávislí na druhých), častěji zmiňovali svoji spokojenost. Bohužel pestrost vztahů tento
jasný poznatek narušovala tím způsobem, že například počítačový tým programátorů
měl sice s vedoucím časté interakce, ale přesto byl spokojenější. Bylo to způsobeno
pracovními podmínkami – pružná pracovní doba, volnost v pohybu, samostatná práce
nezávislá na vedoucím. Také to bylo způsobeno pozitivním vlivem Radka, který vyvažoval
negativně vnímaného Nikolu.
Zajímavý vztah spokojenosti a informovanosti naznačuje, jak je pro respondenty důležitá
dostupnost informací. Obchodní tým naznačil nejen nižší dostupnost informací, nižší
podporu, ale také nižší celkovou spokojenost. V rámci spokojenosti s prací je
pozoruhodný vztah spokojenosti s účastí na rozhodování, kde vyšší virtualizace týmu
jasně odrážela vyšší spoluúčast na rozhodovacích procesech a tudíž i spokojenost. Toto
sledovala dílčí položka spokojenosti s prací25:
Většinou se zúčastňuji rozhodování o
pracovních záležitostech

25

7,00

8,83

Podrobný dotazník je v příloze na konci této práce
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Respondenti s vyšší nebo nižší úrovní virtuality se nijak nelišili ve spokojenosti s týmem a
jen pramálo se lišili ve spokojenosti s prací.
Někteří členové týmu uznávají, že mají velkou volnost, že mohou přijít, kdy chtějí, což jim
velmi vyhovuje.
„Dělám taky ve škole pomvěda, takže se mi hodí, že můžu přijít, kdy chci.“
AM 05
„Já eště chodím do školy, tak mi vyhovuje, že můžu chodit večer.“
AM 03
Velmi si například cenili rozmanitosti a možnosti uplatňování kreativity a vlastního
rozhodování:
„Práce je zajímavá, pořád se něco děje.“
KM 04
„Děláme často různý projekty, ty mne sice někdy už moc nebavěj, ale zase jsou pokaždý
jiný.“
AM 03
Byli si zároveň vědomi, že jinde by dostali za svoji práci více zaplaceno:
„No, peněz za to moc není, ale každá koruna dobrá.“
AM 05
Ženatý programátor jako jediný žehral:
Abych vystačil, dávám kondice v matyce, programuju tady a eště dělám známým
webovky. A stejně to nestačí. Chtěl bych se živit mozkem, ale někdy si říkám, že se mi
snad nikdy nepovede“.
A01
Možnost okamžitého dotazování kolegů je velmi účinným pomocníkem při včasném a
rychlém dokončení práce. Přítomnost ostatních na pracovišti proto všichni, až na
jednoho, uváděli jako velmi důležitou.
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„Nerozumím si s nimi. Jsem teď ženatej, chci bejt víc se ženou a ty jejich večný kecy vo
ničem mně nezajímaj.“
AM 01
Přesto zde převažovala hrdost na svoji práci:
„Jsem hrdej na to, kde pracuju. Když to řeknu známým, docela mi závidí. Všichni ví, že je
tady skvělá práce.“
KM 06
„Jo, jsem pyšnej na firmu, kluci od nás ji znají a chtěli by tu taky pracovat.“
AM 03
Velmi si cenili vzájemné soudržnosti a neformálnosti:
„Všichni si tykáme, chodíme do hospody s šéfem, nikdo se na nikoho nevytahuje, jenom
Vašek si myslí, že všemu rozumí. Ale on je fakt dobrej, taky jsem se ho párkrát na něco
zeptal.“
AM 08
Vidíme, že členové týmu mají mezi sebou neformální vztahy. Práce je těší, i když k ní mají
jisté výhrady. Cení si volné pracovní doby a jsou hrdi na svoji práci a kolegy.
Koheze
Kohezi jsem zkoumal podle inventáře Dobbinse a Zaccara (1985), ze kterého jsem
vynechal negativně opakovanou otázku „myslím, že s kolegy příliš nevycházím“. Otázky
zněly takto:
Koheze podle Dobbinse a Zaccara (1986)
Budu-li mít příležitost, vybral bych si jiné zaměstnání
Vycházím se svými kolegy dobře
Své kolegy bráním proti případným kritikům zvenčí
Cítí, že jsem opravdu součást organizace
Těším se na každý den, který strávím s kolegy

Výsledek mne velmi překvapil. Očekával jsem v souladu s teoretickými předpoklady, že
koheze je v přímé vazbě se spokojeností (viz kapitola 2).
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Obrázek 18Koheze

Místo toho vidíme, že obchodní tým dosáhl celkové úrovně koheze v úrovni 8,0 a tým
počítačový 6,9. Co to znamená? Zřejmě to, že spokojenost počítačových pracovníků je
více individuální, zaměřená na spokojenost s výhodami, které jim práce poskytuje.
Obchodníci, kteří jsou vesměs pod tvrdým tlakem nadřízeného (byť ho vidí jen jedenkrát
měsíčně), zde říkají jasně, že by si místo vyměnili, kdyby měli šanci.
Jsem ve firmě už 13 let, práce mne baví a s klukama jsme všichni zajedno. Ale ten
Dalibor, to se nedá. Uvažuju, že až se něco naskytne, odejdu…no, mrzelo by mně to, ale
on je fakt šílenej!
KM06
Přesto jsou s prací spokojeni, jak jsme viděli v hodnocení spokojenosti. To naznačuje, že
práci mají rádi, ale vedoucí ji natolik znepříjemňuje, že by ji kvůli němu byli ochotni
změnit. Obchodníci se těší na setkání s kolegy a jsou připraveni je rozhodně bránit.
Zároveň spolu dobře vycházejí.
Dalibor je strašnej, volá večer, volá ráno, a když to hned nezvednu, píše zuřivý maily.
KM 04
Tento jev vychází z existence neformální struktury, která vysvětluje vysokou kohezi mezi
těmito fyzicky vzdálenými členy. Jsou spojeni nepřátelstvím k Daliborovi, svému
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vedoucímu, jsou nuceni spoléhat se sami na sebe, vzájemně si pomáhají a radí,
podporují se. A to přesto, že jejich práce není závislá na druhých. To je přece jasný důkaz
vzájemného posilování členů neformální skupiny.
Kdybych se nemohl zeptat kluků, jeho bych se nezeptal. Vždycky se podržíme, když je
zapotřebí. (řeč byla o vedoucím – pozn. autora)
KM 03
Shrnutí
Rozbor spokojenosti na základě dotazníku a rozhovorů poukázal především na fakt, že
počítačový tým, který velmi intenzivně elektronicky komunikuje a vykazuje vyšší
virtualizaci komunikace, zároveň vykazuje nejvyšší spokojenost. To je v souladu
s teoretickými předpoklady, které obšírně shrnovala kapitola druhá.
Toto zjištění však není jednoznačné. Vyšší spokojenost počítačového týmu zde byla
způsobena především pracovními podmínkami – pružnou pracovní dobou a větší
volností v organizaci práce a samostatná práce nezávislá na vedoucím a spokojeností
s informacemi a technologickou úrovní. Také to bylo způsobeno pozitivním vlivem
jednoho vedoucího, který vyvažoval negativně vnímaného druhého vedoucího. Zajímavá
vazba se rýsuje mezi informovaností, podporou a spokojeností. Pokud pociťovali
zaměstnanci vyšší informovanost a podporu vedení, byla i jejich spokojenost vyšší. Důraz
na tom, být informován a mít možnost ovlivnit dění, byl zaznamenán nade všechny
pochybnosti.
U obchodního týmu, který je sice fyzicky oddělen, ale komunikuje elektronicky méně, to
však může být ovlivněno mimořádně neoblíbenou osobou hlavního vedoucího. Pokud
bylo uvažováno mimo vliv tohoto člověka, byla by spokojenost mnohem vyšší.
Nejméně byli respondenti spokojeni s podporou vedení, s vlastním týmem a organizací.
Tato nespokojenost šla napříč všemi respondenty. Opět se ukázalo, že tento druh
spokojenosti respondenti posuzují skrze osoby přímých nadřízených a již méně
intenzivně skrze neosobní organizační struktury.
Nepotvrdila se však teoretická tvrzení, že vyšší koheze je spojena s vyšší spokojeností.
Především velký tlak a neoblíbenost vedoucího obchodního týmu inicializovala vznik
silné neformální struktury, která všem členům účinně pomáhala v překonávání překážek
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a tým tak paradoxně fungoval navzdory vedoucímu. Proto byla v týmu, který se fyzicky
vidí jen jednou za měsíc, mnohem vyšší koheze. Působení neformálních struktur,
solidarita a spojenectví vytvořilo v členech týmu velmi silné pouto. Toto pouto nebylo
u počítačového týmu, který byl složen ze sólistů a jeho vztahy byly velmi povrchní,
tolik zřetelné. Protože tento tým nepotřeboval ke své existenci silnou neformální
strukturu, nebyla zde zaznamenaná silná koheze. Domnívám se, že existence
neformálních struktur má mnohem silnější vliv na spokojenost a kohezi, než fyzické
oddělení členů týmu. Na příkladu zkoumaného obchodního týmu se zřetelně ukázalo,
že silná vazba mezi členy týmu může fungovat i na dálku. Všeobecně se tak vyšší
virtualizace odráží ve vyšší spokojenosti a snížené týmové kohezi.

CMC a sebehodnocení výkonu
Výkon týmu můžeme měřit mnoha způsoby. Typický moderní tým, charakteristický pro
znalostní společnost, bude pravděpodobně schopen sebeřízení i sebekontroly. Bude to
tým, který můžeme charakterizovat jako tým zplnomocněný, tj. samostatný a autonomní
tým, schopný podávat efektivní výkon. Zplnomocněnost týmu se uznává jako nástroj
měření výkonu týmů.

Pro měření zplnomocněnosti týmu jsem použil inventáře

Kirkmana a Rosena (1999 a 2004), což je mnohorozměrný konstrukt, který analyzuje a
měří více faktorů. Původní verze obsahovala 26 položek, my jsme použili 12 položek, tj. 3
položky pro charakteristiku každé dimenze. Výběr otázek ve zkrácené verzi odpovídá
dotazníku dle Kirkmana a kol. (2004). Otázky použité v dotazníku shrnuje níže uvedená
tabulka.
Můj týmsi věří

Potenciál

Můj týmtoho spoustu dokáže, když zabere
Můj týmdokáže být velmi produktivní
Přínos mého týmu je ve firmě vidět

Význam

Můj týmmá pozitivní dopad na firemní zákazníky
Můj týmvykonává úkoly, které pomáhají celé firmě
Můj týmvěří, že jeho práce má smysl

Smysl

Můj týmvěří, že jeho projekty jsou důležité
Můj týmvěří, že jeho úkoly jsou smysluplné
Můj týmmůže používat různé způsoby k plnění úkolů

Autonomie

Můj týmsámvolí své postupy bez pokynů vedení
V týmu sami určujeme, jak budeme pracovat na úkolech

Tabulka 7 Zjišťování výkonu podle Kirkmana
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Jako kontrolní inventář jsem použil otázky Edmondsonovy (1999), rovněž určené k
sebehodnocení týmového výkonu. Očekávám, že hodnota Kirkmanova empowermentu
bude korelovat s hodnotou Edmondsonova výkonu.
Naše organizace odvádí skvělou páci
V poslední době kvalita a výkon naší organizace upadá

Výkon

Naše organizace vychází zákazníkůmvstříc
Zákazníci naší organizace si často stěžují na naši práci

Tabulka 8 Zjišťování výkonu podle Edmondsona

Počítačový tým, tedy tým s vyšší úrovní virtuality – zde je označen oranžově, je naprosto
dominující v autonomii (samostatnosti) a ve smyslu práce. V souladu s teorií tedy vyšší
virtualizace přináší vyšší samostatnost a tím i pro pracovníky také vyšší smysl. Protože
tento tým komunikuje v drtivé většině případů elektronicky, je u nich vyšší pocit odcizení
a osamocení, jak vyjádřili ve svých
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Tabulka 9 Souhrnná popisná statistika Empowermentu

hodnot ve vnímání svého potenciálu a
významu. Jinými slovy, virtuálnější tým

je samostatnější a vidí ve své činnosti větší smysl. Tradičnější tým si je více vědom svého
významu pro firmu a také svého potenciálu, jak ostatně podtrhují i provedené
rozhovory.Koneckonců se zde opět naráží na koncept neformální struktury, ze kterého
toto silné přesvědčení pramení, dokonce s jistou dávkou pyšnosti na tým. Celkové
hodnocení empowermentu, čili zplnomocnění týmu k samostatné práci, dosáhl celkově
u obou týmů poměrně vysoké hodnoty. Pohlédněme nyní pozorně na jednotlivé složky
empowermentu. V celkovém pohledu na sebehodnocení výkonu vyjádřili všichni
respondenti názor, že výkon týmu je na velmi vysoké úrovni. Domnívali se, že jejich
přínos je pro organizaci zásadní a důležitý. Jak vypadaly jednotlivé položky popisující
výkon?
Smysl
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Obrázek 19 Hodnocení smyslu týmu
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Obrázek 20 Hodnocení významu

práce je něco jako skládanka
puzzle, více než pochopitelné. Obchodní tým (s nižší virtualitou) hodnotí význam své
práce výše než počítačový tým.
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Obrázek 21 Hodnocení potenciálu
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v případě nutné potřeby. Ostatní výsledky jsou víceméně shodné. V potenciálu se tedy
lépe hodnotí obchodní tým (s nižší virtualitou). Jak často zmiňují členové obchodního
týmu, jde o výsledek silné koheze a existence silné neformální skupiny.
Autonomie
Značný rozdíl v obou týmech naznačuje hodnocení jejich autonomie (samostatnosti). Zde
se počítačový tým cítí být
jednoznačně

Autonomie týmu

samostatný.

Sám si stanovuje pracovní
8,8

V týmu sami určujeme, jak budeme
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Obrázek 22 Hodnocení autonomie

dosti

Autonomii

omezeno.
má

podle

očekávání celkově vyšší počítačový tým (s vyšší virtualitou). Paradoxně tak geograficky
oddělení členové obchodního týmu se cítí méně samostatní. Je to svázáno s existencí
množství interních předpisů a se silným vlivem negativně vnímané osoby vedoucího. I
zde je vliv elektronické komunikace oslaben sociálními prvky.

Kontrolní sebehodnocení výkonu podle Edmondsona
Kontrolní ukazatel výkonu podle Edmondsona (1999) byl zvolen proto, aby jinou
metodikou, než koncept empowermentu, zjišťoval úroveň sebehodnocení týmů. I toto
sebehodnocení výkonu je jednoznačně ve prospěch virtuálnější týmu. Zde je nutno
doplnit, že negativně znějící otázky byly překódovány opačně, aby celkový ukazatel
výkonu byl interpretován
Výkon týmu

pozitivně. Tak je proto
8,4
7,6

Zákazníci naší organizace si často
stěžují na naši práci

nutno první a třetí složku
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5,2
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zplnomocněnosti i kontrolní složce sebehodnocení výkonu nad týmem s nižší úrovní
virtuality. Obchodní tým je skeptický v hodnocení výkonu organizace. V rozhovorech se
ukázalo, že firma se potýká v poslední době s nespokojeností zákazníků s produkty
organizace a právě tito obchodníci jsou prvním styčným článkem se zákazníkem, který si
na nich vylévá svoji nespokojenost, ačkoliv tito pracovníci za zhoršenou kvalitu produktů
nemohou.
Jak koncept empowermentu, tak výkon podle Edmondsona potvrdil konzistenci
v sebehodnocení výkonu. Edmondsonův inventář vykázal hodnoty 6,7 u obchodníků a
7,6 u týmu programátorů. Sebehodnocení výkonu udává jako vyšší počítačový tým, tedy
tým, který komunikuje převáženě elektronicky, je samostatnější a pociťuje větší
samostatnost.
Podrobný vhled do smýšlení skupiny o výkonu poskytly doplňující rozhovory, z nichž
Obrázek 23 Hodnocení výkonu podle Edmontona

některá tvrzení uvádím níže v textu.

Někteří respondenti svůj přínos v rozhovoru značně nadhodnocovali, jiní (většina) spíše
poukazovali na přínos ostatních. Skupina si o sobě myslí, že je velmi kreativní,
přizpůsobivá a pružná.
„Třeba, když se večer sejdem, tak vymyslíme šílený věci, který potom fakt fungujou.“
AM 07
„A dyž ne, tak je stejně sranda.“
AM 01
Nicméně si je vědoma svých slabin, mezi které patří:
„Když večer paříme, málokdy se do kanclu dostanu před polednem.“
AM 02
„Klidně jsem v práci až do rána, ale je fakt, že tak od půlnoci už spíše kecáme nebo se
koukáme na filmy.“
AM 06
Velmi často bylo slyšet volání po řádu a lepší organizovanosti:
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„Štve mne, že na poradu si chodíme jako švábi na pivo. Chybí nám řád. Tím, že jsme
všichni skoro stejně starý, je těžký ostatní k něčemu donutit. Když už se to stane, je
z toho řev.“
AM 01
Ale i povzdech nad přílišnou sešněrovaností:
Ženou nás na poradu zásadně v pátek dopoledne. Chtějí tím dokazovat, jak jsou drsný a
jak nás ovládají. Proč se třeba neradíme ve středu nebo v pondělí? Dyž jedu v pátek do
Prahy, dycky sklouznu do zácpy a jsem doma až v deset (tj. večer, pozn. autora).
KM 06
Všeobecně se respondenti z počítačového týmu často zmiňovali, že je těší, že si
vzájemně pomáhají, pokud je potřeba. Mnozí respondenti se o svém týmovém výkonu
bavili velmi pyšně a zdůrazňovali vzájemnou silnou kohezi. Zajímavé bylo, že když byli
vyzváni, aby uvedli příklad, častěji si vzpomněli na právě opačné příhody:

„Je pravda, že když jsem byl tři týdny nemocný, že mi nikdo s prací nepomohl.“
KM 09
„ Ne, do nemocnice za mnou nešli, ale dostal jsem pár esemesek…“
KM 10
Podobně negativně vyznívá i další prohlášení:
„Třeba vstupenky na hokej nám nikdo nedal a to dobře víme, že je šéf svým kamarádům
rozdával.“
KM 09
Firma totiž měla asi 50 vstupenek na hokej pro své zákazníky a respondenti poukazovali
na to, že je vedoucí místo zákazníkům rozdal svým přátelům a známým.
Proklamovaná koheze týmu zkrátka nebyla stoprocentní, jak ostatně svědčí diskuse po
skončení pracovní doby na benzince.
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„Na nás tady všichni pěkně s…u. Šéfové jezdí ve Volvech a my máme pět let starý fabie,
který mají najeto už hodně přes třistatisíc. Třeba Marek teďko překročil pětset!“
KM02
K otázce vzájemné spolupráce v týmu se respondenti vyjadřovali neméně kriticky.
„Ale jo, pomáháme si, jenže, jak kdy. Jak se to někomu hodí do krámu. Když jsem minule
potřeboval pomoct, musel jsem se pěkně doprošovat.“
KM 02
„Když jsem potřeboval zůstat doma, tak na mně koukali, jako bych se flákal. Chtěl jsem
to udělat doma a poslat mailem, ale každýho hned napadne, že se budu válet.“
AM 02

Shrnutí
Sebehodnocení výkonu, které jsem navrhnul zjišťovat za pomoci konceptu
empowermentu, odráželo názory zkoumaného týmu a posuzovalo tým v oblastech
Potenciál týmu, Význam týmu, Autonomie a Smysl práce týmu. Sebehodnocení výkonu
obchodního i počítačového týmu bylo velmi vysoké, dosáhlo hodnot 7,90 respektive,
8,68.
Také souhrnné složky empowermentu byly odpovídajícím způsobem vysoké. U
obchodního týmu byl Potenciál 8,47, Význam 9,27, Smysl 7,67 a Autonomie 6,20, tedy
velmi nízká. U počítačového týmu byl hodnocení následující: Potenciál 8,22, Význam
8,72, Smysl 8,89 a stejně vysoká Autonomie 8,89.
U obchodního týmu v hodnocení výkonu převládal optimismus a pevná víra v týmový
výkon i v ostatní členy týmu. Překvapila mne víceméně shoda respondentů v tom, že
jednotlivcům ve skupině ani v organizaci nikdo nepomůže, že se o ně nikdo nezajímá a že
jen odpovídají za chyby jiných. Respondenti dobře věděli, že jejich práce je pro
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organizaci důležitá (Význam 9,27– tj. nejvyšší hodnocení), ale zároveň si uvědomovali, že
si jejich práce vedení firmy neváží a nemá o zaměstnance zájem.
To, co snižuje průměrnou výši empowermentu byla výrazně nižší autonomie (6.20 oproti
8,89). Ta byla právě na první pohled paradoxní: geograficky vzdálený tým a malá
autonomie? Příčinou tohoto rozporu byla osoba vedoucího a přísně byrokratické
postupy řízení obchodního týmu. To samozřejmě počítačový tým nezažíval, protože
jejich práce byla velmi autonomní, byť přítomnost šéfa byla velmi častá (pouze
přítomnost, ne interakce!)
Podobné výsledky poskytl inventář Edmondsonův, kde podobně bylo sebehodnocení
výkonu obchodního týmu nižší (6,7) oproti počítačovému týmu (7,60).

Názory na elektronickou komunikaci
Vztah respondentů k elektronické komunikaci byl značně ambivalentní, jak ostatně
ukazuje záznam hovorů.
Postoj ke komunikaci FtF vycházel z vyšší bohatosti této komunikace:
„Mnohem raději řeším věci osobně - jednak vidím a slyším, jak druhá strana reaguje,
popřípadě mohu hned vysvětlit případné nejasnosti a také mohu hned znát reakci.“
KM 01
Kontakt FtF byl však také předmětem kritiky, když respondent tvrdil:
„Výhodou je samozřejmě osobní kontakt a okamžitá reakce na případný dotaz.
Nevýhodou je, že ne vždy je příchozí příjemně naladěn.“
KM 09
Jiný respondent uváděl:
„Určitě dávám přednost komunikaci osobní. E-mail cítím jako něco neosobního.“
KM 06
Často se respondenti obávali, že:
„tato forma komunikace je velmi neosobní, že může dojít k nedorozumění.“
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AM 07
Písemný projev, ochuzený o možnost okamžité reakce, byl považován za méně bohatější
kanál, zejména proto, že nebylo možno některé nejasnosti ihned vysvětlit nebo reagovat
na podněty protistrany:
„Nevýhodou je, že se nedá vše písemně vysvětlit a často je nutné psát zprávu znovu
jinými slovy.“
AM 06
V této souvislosti byl také uváděn mobilní telefon jako alternativa k rychlé
interpersonální komunikaci FtF, zejména pokud jde o složité vyjednávání: „Někdy není
možnost osobního kontaktu, pak volím telefonický.“
Pokud šlo o rychlé informování více lidí, byl postoj naprosto racionální:
„V případě, že se jedná o více osob, tedy více než 3, volím e-mail.“
AM 05
Výhody CMC byly přesto uznávány a vztahovaly se spíše k technickým přednostem CMC,
která umožňuje archivaci:
„Výhodou je, že se tak mohu spojit s osobami, které na telefonu neseženu, mohu jim
podrobně a detailně popsat to, co potřebuji, aniž by si to tito lidé museli psát nebo
pamatovat a v neposlední řadě mám také důkaz, že jsem jim tyto informace předala v
obchodě poslední dobou velmi důležitý faktor, bohužel.“
AM 10
Respondenti často oceňovali, že
„elektronická komunikace je rychlá, pohodlná, není třeba nikam cestovat.“ Jiní uznávali
její dostupnost takřka kdekoliv. Významnou předností CMC je schopnost rychle přenášet
velké objemy dat: „Určitě je velkou pomocí při komunikaci s klienty například při
přípravě smluv apod. Je úspornější než komunikace po telefonu.“
KM 08
Vedoucí týmu programátorů měl o výhodách a nevýhodách emailu jasnou představu.
Jeho výroky se shodovaly se závěry teorie bohatosti médií:
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„Email má omezenější možnost přenosu neverbální a emotivní informace, i když toho lze
částečně dosáhnout vhodným slovosledem. V případě komunikační chyby ji lze obtížně
napravit, pokud se jedná o komunikační kanál s delší dobou odezvy. Dává však možnost
přehledně formalizovat myšlenky a zaznamenat je na trvalý nosič pro další použití. Při
komunikaci na dálku je elektronická komunikace samozřejmě nenahraditelná. Je
podmiňující pro komunikaci stroj - stroj.“
VO2

Vztah média a situace
Záměrem této části dotazníku bylo zjistit, jaké komunikační prostředky respondenti
použijí v závislosti na kontextové situaci. Složitější zátěžové situace byly inspirovány prací
D. Karemakera (2005) a navrženy autorem, plně převzata pak byla situace „Zapomněl
jste na narozeniny partnera“.
Respondenti měli vybrat vhodné médium, kterým by danou sociální situaci řešili. Situace
byly navozeny stručným popisem a respondenti měli zvolit nejvhodnější médium, které
jim v pro řešení dané situace připadá nejvhodnější. Na výběr měli osobní kontakt (FtF),
mobil, SMS, instantní messaging (Skype, ISQ,) a email.
Jak jsem již zmínil dříve v textu, mám k vyhodnocení vztahu média a situace, počtu
kontaktů a počtu interakcí jednak data sebraná v rámci explorativní studie pracovního
týmu a jednak data sebraná od pracujících studentů denního i distančního studia.
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Obrázek 24 Výběr média dle kontextové situace I (zkoumaná skupina)

Průzkum u zkoumané pracovní skupiny (obchodní a počítačový tým) ukázal, že drtivá
většina respondentů by pro řešení obtížných situací, která vyžadovala složité
vysvětlování, zvolila osobní kontakt. Osobní kontakt by v případě přesvědčování druhých
o své pravdě zvolilo 91% respondentů. V případě reakce na nepravdivá sdělení by
respondenti volili osobní kontakt v 89%. Osobně by 74 % respondentů řešilo ožehavé
osobní téma a diskuzi se šéfem o zamítnutém návrhu by osobně podstoupilo 73%
dotazovaných. To svědčí poměrně jasně o sklonu řešit složité situace osobním
kontaktem.
V případě studentů dálkového a denního studia, kterých bylo 150, jak jsem již uvedl, by
osobně přesvědčovalo o své pravdě shodně 91 %, nepravdivá sdělení by osobně řešili
v 85% případů a osobní citlivý problém by řešili osobně v 81%.
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Obrázek 25 Výběr média dle kontextové situace II (studenti)

Situace neformální či nezátěžové by zase respondenti řešili převážně mobilem.
Příkladem budiž domluva na pracovní večeři s kolegy, kterou by v případě studentů 37%
dotazovaných řešilo mobilem a 26% dotázaných pomocí emailu. Podobně by dotazovaní
použili mobil k neformálnímu kontaktu s kolegou (32%), za kterým hned následuje Skype
nebo ICQ.
V případě zkoumané skupiny, obchodní a počítačový tým, by mobil také převládl, a to
v 57%, následovaný sms (14%), emailem (13)a skypem (12).
To svědčí, že pro neformální nebo nezátěžová jednoduchá sdělení respondenti shodně
upřednostňují mobil nebo tzv. instantní messaging, zde konkrétně Skype nebo ICQ, mezi
kterými nebyl činěn ve výběru rozdíl pro jejich snadnou zastupitelnost. Z uvedených
prostředků elektronické komunikace tedy půjde o rozhodování podle bohatosti přenosu
informací, v souladu s teorií o bohatosti médií.
Nejraději používám email, nemusím se s nikým dohadovat a text si v klidu připravím
KM 03
Ušetřím si tak zbytečný kecy. (o používání mailu – pozn. autora)
AM 05
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Mailů chodí dost, ale většina jsou stejně jen kopie, tak na ně nemusím reagovat.
AM 05
Respondenti v terénu nepoužívali ICQ, zato téměř výhradně používali mobil. Večer se
připojili na síť a komunikovali jednak emailem a jednak pomocí ICQ (Skype).
Respondenti pracující s počítačem zase téměř výhradně používali ICQ, omezeně mail (jen
pro styk mimo organizaci) a velmi málo mobil.
Mobil je drahej. Používáme Skype a mluvíme zadarmo.
AM 04
Ne, kameru moc nepoužívám, vytrhuje mne to z práce.
AM 07
Souhrn poznatků o volbě médií
Provedený výzkum na obchodním a počítačovém týmu, který jsem porovnal s daty
sebranými mezi 150 studenty dálkového a denního studia VŠE, ukázal tyto hlavní
poznatky:
•

Situace s velkou stresovou zátěží byla v jasné převaze řešena řešit pomocí
kontaktu tváří v tvář nebo mobilem (nepravdivé sdělení, zapomenuté
narozeniny, odmítnutý pracovní návrh, spolehlivě doručené sdělení nebo
přesvědčování druhých)

•

Situace méně zátěžové byly řešeny, např. setkání na večeři, rozhovor s kolegou,
rychlé sdělení informace, v první řadě mobilem.

•

Situace, kde jde o přesnost nebo jednoduchost sdělení, byly řešeny pomocí
emailu

Tyto výsledky je možné vysvětlit jednak teorií o bohatosti sdělení a jednak teorií o
výběru nejvhodnějšího média pro splnění úkolu. Čím vyšší je schopnost média
poskytnout včasnou zpětnou vazbu, tím bohatším médiu je. Vyšší bohatost ústních médií
umožňuje předávat podněty jako třeba tón a modulace hlasu, což jim poskytuje vyšší
bohatost, než mají psaná média (vliv modulace hlasu, důrazu, intenzity, emocí atd. na
posluchače).

Bohatství informace se rovněž odráží ve schopnosti daného média
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zvládnout jemné odlišnosti obsažené v mluveném projevu a předat osobní pocity či
emoce (Huber & Daft, 1987). Proto respondenti volí podle situace dané médium. To, že
toto médium volí je jednak dáno jeho bohatostí a jednak jeho schopností umožnit nám
dosažení cíle. Chceme-li vedoucímu pružně argumentovat, uděláme to proto ústně.
Existují však také rozdílné přístupy lidí ke komunikaci – někdo je introvert jiný je
extrovert, někdo rád komunikuje emailem, jiný se této komunikaci spíše vyhýbá. S
těmito možnostmi se v teorii MRT nepočítá. Zdá se tedy, že vlivy sociálního prostředí
ovlivňují náš postoj k elektronické komunikaci odlišně, než předpokládá Daftova teorie.
Jak jsem již zmínil, Task Closure Theory (Straub, Karahanna, 1998), česky nejpřesněji
Teorie o splnění úkolu či Teorie o účinnosti média) vychází z předpokladu, že při výběru
vhodného média se lidé rozhodují podle toho, zda jim vybrané médium umožní splnit
úkol. Lidé v organizacích jsou při komunikaci vedeni snahou splnit svůj úkol, chtějí předat
své sdělení. A to se snaží dělat co nejjednodušeji – např. pouhým odklepnutím tlačítka
Enter odešlou své sdělení a jsou spokojeni. Zpráva došla, žádné diskuze nebylo
zapotřebí, nemusíte obhajovat své tvrzení. Jinak totiž se musíte se svým Vaším
protějškem sejít, vyvinout nejen duševní aktivitu, ale vložit do setkání i určité náklady.
Zde se ukázalo, že toto sice platí, ale velmi omezeně. Pokud jde o opravdu závažné
situace, lidé nelení námahy ani nákladů a volí takové médium, které jim umožní splnit
jejich cíl bez ohledu na náklady. Chci-li vynadat, udělám to hned, ať to stojí, co to stojí.
Nespěchá-li věc, počká klidně na zítřek. Sociální tlaky tedy významně ovlivňují používání
různých druhů médií mnohem větší měrou, než samotná bohatost těchto médií a než
úvaha o vhodnosti médií pro splnění úkolů. I v této souvislosti tedy docházím k názoru,
že ne technologické vlastnosti médií, ale sociální vztahy a prvky ovlivňují výběr média.
Vliv sociálních faktorů je silnější, než technologické vlastnosti médií.

Počty osobních kontaktů
Počet osobních kontaktů byl zjišťován dvojím způsobem. Nejprve prostým dotazováním,
kolik lidí osobně znáte?(rodina, spolužáci, kolegové, přátelé, zájmy, lékaři, řemesla,
sousedé,…). Přičemž zásadní bylo vysvětlit, co se myslí pod pojmem „osobně znát“.
V dotazníku bylo uvedeno a vícekrát zdůrazňováno, že „Někoho znát znamená, že se
vzájemně znáte, buď podle vidění, nebo jménem. Víte, jak se zkontaktovat a byli jste v
kontaktu nejpozději před 5 lety!“ Dále jsem zjišťoval, kolik kontaktů mají respondenti
uloženo v mailu, mobilu a prostředků instantního messagingu (Skype, ICQ).
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Dále jsem použil metodu obvyklou při zjišťování počtu obtížně zjistitelných sociálních
skupin /drogoví dealeři, prostitutky, nemocní aids atd.) podle Zheng, Salganik, Gelman
(2006). Na základě této metody jsem vypočítal skutečnou velikost kontaktů daných
respondentů26. Obsah komunikace podle míry intimity byl dalším doplňujícím zjištěním,
které mělo ukázat, kolika lidem se respondenti svěřují, pokud se jedná o pracovní,
osobní a intimní problémy.
Tato část dotazníku byla také předložena studentům distančního studia VŠE, kteří na
jeho vyplnění dobrovolně participovali. Proto máme k exploraci používání média ve
vztahu k sociálnímu kontextu vedle zkoumaných 22 respondentů z pracovního prostředí,
také dodatečný průzkum z širšího pracovního prostředí. Tento průzkum názorů na vztah
média a situace jsem provedl v říjnu 2009.
Počet uložených kontaktů

200

Respondenti uvedli, že mají v průměru

Počet kontaktů

uložené

kontakty

následujícím

150

způsobem. V emailových adresářích

100

mají uloženo průměrně 80 kontaktů,

50

v programech

0

typu

Skype,

ICQ

průměrně 85 kontaktů a v mobilu
Email

Skype/ICQ

Mobil

Obrázek 26 Počet kontaktů studentů denního a dálkového
studia

téměř

187

kontaktů.

Někteří

respondenti uváděli jako maximální

hodnoty 800 kontaktů a jako minimální několik respondentů vedlo, že nemají uložen
žádný kontakt, to však pouze v případě ICQ nebo emailových klientů. Nejnižší počet
uložených kontaktů v mobilu byl 9. Ukazuje se, že respondenti používají ve své pracovní
činnosti tyto komunikační prostředky velmi čile. V rozhovorech s některými respondenty
se potvrdilo, že řada uživatelů těchto komunikačních prostředků do služebních mobilů
ukládá i své soukromé kontakty. V případě pracovních emailů si to už z obavy před

26

Princip této metody spočívá ve znalosti skutečného počtu např. jména Dominik v populaci - v roce 2008 to

bylo 20 885 Dominiků mezi všemi obyvateli ČR 10 381 130, tj. 0,2 %. Pokud by tedy respondent osobně znal
např. 2 Dominiky, znal by osobně , lidí, tj. přibližně 1000 lidí. Abych minimalizoval vliv toho, že někdo
náhodou zná třeba 6 Dominiků, bylo podobných otázek 7. Princip výpočtu byl vždy stejný.
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postihem nedovolí, a proto lze počet kontaktů v pracovních mailech považovat čistě za
pracovní kontakty.
Tyto obavy pramení především z neustálé kontroly emailů ze strany zaměstnavatele.
Respondenti velmi často vyjadřovali přesvědčení, že zaměstnavatel monitoruje jejich
komunikaci. To v případě služebních mobilů není tak snadné, proto je i obvyklé, že
v mobilech mnohem častěji najdeme i soukromé kontakty.
Jaké soukromé kontakty si lidé v pracovním mobilu ukládají, by mohlo být předmětem
zajímavé studie. V mém omezeném vzorku respondenti v průběhu rozhovorů nejčastěji
zmiňovali partnery, rodiče, děti, lékaře, sourozence a nejbližší přátele.
Můžeme tedy předpokládat, že je-li počet pracovních kontaktů v emailech kolem 80 a
počet kontaktů v pracovním mobilu 187, že respondenti komunikují pomocí mobilu
častěji a s větším počtem komunikačních partnerů než pomocí mailu. Počet soukromých
kontaktů v pracovním mobilu se pohyboval nejčastěji kolem 10%. To je dáno vysokou
nejistotou při ochraně soukromí a lidé

Počet kontaktů

250

začínají

200

pro

svoji

soukromou

komunikaci používat vlastní místo

150

pracovních mobilů.

100
50

Zkoumaná pracovní skupina v rámci

0
Email

Skype/ICQ

Mobil

explorativní studie uváděla počet
kontaktů

Obrázek 27 Počty kontaktů zkoumané skupiny

v rámci

výše

uvedených

zjištění, tj. 198 uložených kontaktů

v mobilu, 80 v ICQ nebo Skype a 95 v emailových klientech. Také zde byla komunikace
smíšená, tedy ICQ nebo Skype a mobil byly používány pro osobní i firemní komunikaci,
email měly výhradně firemní charakter.

Všichni si mylsíme, že nám ty maily čtou. Už se to několikrát ukázalo při různých
problémech
KM 08
Surfovat nás ani nenapadne. Hned to vidí a měli by kecy. Nebo padák, tady nikdy nevíš.
KM 07
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Kontrolujou nám hovory z mobilu. Soukromý hovory raději vyřizuju ze svýho druhýho
mobilu.
KM 06

Počty kontaktů podle charakteru
Jaké byly uváděné počty kontaktů ve členění na intimní, osobní a pracovní charakter?
Tato otázka neměla přímý vztah k elektronické komunikaci. Jejím cílem bylo zjistit, jak
velký je počet kontaktů zkoumaných respondentů ve vztahu k intimní, osobní a pracovní
rovině v porovnání s celkovým počtem kontaktů. Pomocí otázky „kolika lidem se svěřím
se svými intimními (osobními, pracovními) problémy jsme zjišťovali, jaký okruh přátel
lidé udržují na třech rovinách.
Respondenti uváděli v průměru 3 intimní kontakty, neboli počet lidí, kterým se svěří
s intimními problémy, sem zařazujeme např. zdravotní problémy. Nejvyšší počet uvedl
jeden respondent, který zaznamenal 15 intimních kontaktů. Tento respondent však také
uváděl

nejvyšší

počet

kontaktů

Kolika lidem se svěřím se svými problémy

v komunikačních

16

prostředcích

i

14,5

14

v dalších rovinách. Jeden respondent

12

se také například nikomu nesvěří, ani

10
8

7

se svými intimními problémy. Osobní

6
4

problémy, neboli převážně vztahové

3

2

problémy, respondenti řeší s průměrně

0
Intimní

Osobní

Obrázek 28 Kontakty podle vazeb

Pracovní

7

kontakty.

Pracovní

problémy

respondenti pak probírají s více než 14
kontakty.
Zkoumaná pracovní skupina v rámci explorativní studie uváděla obdobné počty
kontaktů, tj. svěřili by se průměrně 2,9 lidem se svými intimními problémy, 6,8 lidem
s osobními problémy a 14,1 s pracovními problémy. Počet lidí, které zkoumaná skupina
osobně znala, překročil výpočet průměru u skupiny distančních studentů a činil 502
osobně známých lidí.
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Tato zjištění tedy naznačují, že i přes rostoucí počty komunikačních kontaktů a přes
rostoucí objem komunikací lidé si stále udržují poměrně úzký počet intimních a osobních
přátel (3 a 7). Lze se domnívat, že elektronická komunikace dosud neznamená tolik
očekávané oslabení vazeb, inflaci přátelství a odtajnění soukromí, jak nám naznačuje
překotný rozvoj sociálních sítí. To by byla především velmi potěšující zpráva pro
současnou společnost. Nenašel jsem rozdílu ve zkoumané skupině ani mezi respondenty
z řad studentů.
Co nám tato čísla říkají? Především to, že počet pracovních a osobních kontaktů je v úzké
vazbě a že tedy bychom mohli usuzovat, že respondent, který má více osobních
kontaktů, bude mít i více pracovních kontaktů než respondent s malým počtem osobních
kontaktů. Také můžeme předpokládat, ve vztahu k uvedeným korelacím, že mezi
intimními a pracovními kontakty již není závislost tak zřejmá.
Kolik lidí znáš
Tento dotaz jsem v dotazníku zadal všem dotazovaným bez rozdílu. Použil jsem zde pro
zjištění sítě lidí, které respondenti znají nástroj pro zjišťování obtížně zjistitelných počtů.
Na základě 8 uvedených otázek, jejichž odpověď v české populaci jsem znal, jsem
dopočítal, kolik lidí respondent asi zná. Ve sloupci výpočet je uvedeno, že zná-li někdo
v průměru 1 Dominika, bude znát asi 510 lidí. Bude-li někdo znát 2 (přesněji 1,74) Nikoly,
bude znát asi 608 lidí. Z těchto výpočtů pak vychází průměrný počet osobně známých lidí
ve výši 881 lidí,(tj. lidí, které respondenti v průměru znají.
Respondenti měli také jedním číslem uvést, kolik lidí osobně znají. Toto číslo bylo
překvapivě nižší, než výše popisovaný výpočet, a činilo 438 lidí.

Kolik lidí znáte?
Kolik žen, které znáte, se jmenuje Lucie?
Kolik mužů, které znáte, se jmenuje Dominik?
Kolik znáte zubních lékařů/lékařek?
Kolika lidem, které znáte, uloupili v minulém roce auto?
Kolik lidí, které znáte, jsou diabetici?
Kolik lidí, které znáte bylo, v minulém roce ve vězení?
Kolik žen, které znáte se jmenuje Nikola
Průměr

538
667
510
3954
261
23
145
608
838

Tabulka 10Kolik lidí znáte?
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Na výše uvedené tabulce jsou údaje za všechny vyplněné dotazníky. Ukázalo se, že lidé
ve zkoumané skupině i mezi studenty udávají v průměru stejné počty, takže nemá smysl
je rozlišovat. Lidé uváděli v průměru, že znají osobně 538 lidí, podrobným výpočtem na
základě statistických údajů z roku 2006 jsem došel k počtu kontaktů v průměru o 300
vyšší, tj. 838.
Je to hodně? Je to málo? Těžko říci, je to však poznatek o současné etapě rozvoje
elektronické komunikace. Poslední údaj z Facebooku říká, že lidé mají na síti v průměru
130 „přátel“, z toho jen 5 z nich jsou kontakty na reciproční aktivní bázi. Na bázi přímého
kontaktu jde také o menší počet, cca 9. To je v relaci s mým zjištěním o tom, kolika lidem
se svěříme s našimi intimními, osobními a pracovními problémy. Zdá se tedy, že
působení intenzivnější elektronické komunikace sice zvyšuje počet našich kontaktů, ale
rozhodně ne přátel.
Shrnutí
Z vyhodnocení

odpovědí

respondentů,

pohybujících

se

v pracovním

prostředí

charakterizovaném vyšší mírou virtualizace, tedy zejména vysokou frekvencí komunikace
pomocí prostředků CMC, vyplynulo, že typický respondent disponuje sociální sítí o
rozsahu cca 838 lidí, z nichž pouze 3 lidem by se svěřil se svými intimními problémy, 7
lidem by svěřil své osobní problémy a s 14 lidmi by hovořil o svých pracovních
problémech. Tento respondent má zároveň uloženo průměrně kolem 80 kontaktů
v emailovém klientu, kolem 90 kontaktů v programech typu ICQ či Skype a kolem 180200 kontaktů má uloženo v mobilu.
Zároveň bylo zjištěno, že ve zkoumaném pracovním týmu panuje čilá komunikace, která
vybírá komunikační prostředky podle charakteru vykonávané činnosti. Lidé mimo
internetové připojení používali zejména mobil, prostředky CMC pak používali převáženě
večer, když se dostali k internetovému připojení. Lidé připoutaní k počítači používali po
celou dobu ICQ nebo Skype ke komunikaci uvnitř firmy a email pro komunikaci vně
firmy.
Velmi jasně bylo uvedeno, že respondenti mají obavu z monitorování jejich elektronické
pošty zaměstnavatelem. Používají proto výhradně mobil nebo ICQ (Skype) k soukromé
komunikaci. Důvodem je jednak větší zdánlivá bezpečnost před nežádoucím
monitoringem, jednak bohatost informačního přenosu.
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Tato zjištění nelze vzhledem k nenáhodnému výběru a omezenému počtu respondentů
zobecnit, představují však vhodnou příležitost k směrování dalšího výzkumu, který by
pomohl objasnit vliv virtualizace na růst nebo snížení velikosti sociální sítě a na charakter
(pevnost) vazeb.

4 Závěr
Tato práce měla za cíl prozkoumat působení elektronické komunikace na změnu
týmové spolupráce v prostředí současných pracovních týmů a pomocí
explorativní studie v reálném prostředí ověřit některé teoretické poznatky o
působení elektronické komunikace na fungování pracovního týmu. Elektronická
komunikace v této práci zahrnuje nejen email, ale i instantní messaging (Skype
nebo třeba ICQ), Web nebo mobil. Prostředky elektronické komunikace jednak
umožňují a zefektivňují komunikaci bez nutné fyzické přítomnosti, tedy neosobní
komunikací, jednak byly impulsem pro urychlený vznik a rozvoj nových
organizačních forem, tzv. virtuálních týmů či organizací.
Cíle této práce jsem naplňoval nejprve prostudováním současných teoretických a
empirických poznatky o používání elektronické komunikace v prostředí
pracovních týmů. Tato literatura je mimořádně rozsáhlá a obsahuje velké množství
nekvalitních textů, které svým nadměrným počtem znesnadňují výběr kvalitních a
fundovaných závěrů. Přínosem předkládané práce je mimo jiné přehled literatury o
virtuálních týmech a elektronické komunikaci, který v českém prostředí dosud nebyl
takto kompaktně představen. Část z těchto poznatků byla také publikována v průběhu
roku 2009 a 2010. Práce tím také připravila základy pro další zkoumání vlivů elektronické
komunikace na fungování pracovních týmů.

Popsal jsem souvislosti určující způsoby a možnosti jejího používání a prozkoumal
vliv elektronické komunikace na charakteristiky týmu a jeho členů konkrétně na
sebehodnocení výkonu (na konceptu empowermentu), důvěry, spokojenosti a
týmové koheze. To jsou předpoklady efektivního výkonu jak dle odborné
literatury, tak dle mé vlastní mnohaleté manažerské zkušenosti. Vycházet jsem
při zpracování explorativní studie z několika teorií, zejména z Task closure theory,
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(neboli Teorii výběru nejefektivnějšího média pro splnění úkolu), dále z Media
richness theory, (Teorie o bohatosti médií). Tyto modely předpokládají racionální
výběr komunikačního prostředku podle určitých kritérií – jak vybraný
komunikační prostředek přispěje k splnění úkolu, jak daný prostředek splňuje
naše požadavky na bohatost přenosu apod. Základy těchto a několika dalších
zmíněných teorií se pohybují v oblasti racionálního rozhodování, a opomíjejí
lidskou stránku komunikace i vliv kontextové situace. Nebyly schopny vysvětlit
některé jevy, které se objevily v případové studii, a proto jsem se obrátil pro
vysvětlení k teorii Human relations. Teorie vycházející z racionální volby, ať již
byly představovány z nejrůznějších perspektiv, nepostačovaly k vysvětlení
některých poznatků.
Přítomný sociální element, jehož zřetelný vliv se během zpracování explorativní
studie projevoval, byl natolik silný, že se stal vysvětlující proměnnou a že
přehlušil racionální rozhodování a dokonce i vliv očekávané technologické
dominance.
Jedním z prvních zkoumaných působení elektronické komunikace byl vliv na členskou
důvěru. Důvěru pro účely explorativní studie jsem vymezil jako důvěru v kolegy a
sledoval ji pomocí nástroje od Jarvenpaa a kol.(1998). Při zkoumání důvěry jsem na této
explorativní studii zjistil, že s rostoucí frekvencí elektronické komunikace, klesá důvěra.
Rovněž se snižuje integrace ve skupině a zájem o druhé. V dotazníku, pozorování i
doplňujících rozhovorech se ukázalo, že odloučení a nižší frekvence osobních kontaktů
vedou k poklesu zájmu o osobní prožitky a pocity ostatních kolegů. Charakter odpovědí i
reakce respondentů naznačily, že virtualita není vhodnou živnou půdou pro vznik, růst
ani udržování důvěry. Tam kdy panovala intenzivní elektronická komunikace, omezovaly
se vztahy povrchní vazby a debaty se točila kolem nezávazných a na pracovních témat.
Osobní zájmy, vyprávění, pocity byly na velice nízké úrovni a respondenti to často
zmiňovali jako něco chybějícího, co kdysi bylo a dnes už není. Tvrdím tedy, že s rostoucí
virtualizací a podílem elektronické komunikace na celkové komunikaci klesá zájem od
druhé a klesá integrace týmu.
Vliv sociálních prvků se ukázal na té části skupiny, obchodním týmu, který pracoval sice
odděleně a vídal se jen jednou za měsíc, ale kde vznikla velmi silná neformální skupina se
všemi charakteristikami pevné struktury. Důvodem byla negativně vnímaná osoba
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vedoucího, který neposkytoval ostatním podporu, jen kontroloval a kritizoval. tato
skupina tedy byla závislá jen sama na sobě a proto se zde utvořila i velmi silná vazba,
která umožňovala skupině přežít a také fungovat. V tomto týmu, vzdáleném a méně
komunikujícím elektronicky, než počítačový tým se tedy vytvořila vlivná atmosféra
vzájemné důvěry mezi členy týmu a silná týmová koheze. Paradoxně sice, ale přesto
v kontextu teorie Human Relations tak neformální a dokonce značně undergroundová
skupina přispívá k plnění cílů a fungování skupiny formální!
Dalším cílem bylo sledování spokojenosti a následná formulace hypotézy. Spokojenost
jsem sledoval na základě několika inventářů (van der Vegt, 1999, Bishop a Scott, 2000,
Gurtner, Kolbe a Boos,2007 a na základě vlastních otázek na rovině spokojenosti s prací,
týmem, organizací, podporou a spojeností s CMC, spokojeností s pracovním ovzduším,
plněním úkolů, dostatkem informací a spokojeností s technologiemi. Rovněž byla
sledována úroveň rezignace. Přitom se ukázalo, jak je důležitá dostatečná informovanost
pro celkovou spokojenost. Ti, kteří byli spokojeni s informovaností, byli také celkově více
spokojeni. Vliv virtualizace se dal vysledovat v růstu virtuality, která byla provázena vyšší
spokojeností. S vyšší virtualitou se také pojila vyšší svoboda a vyšší oddělenost od
vedoucího (tedy nižší dohled a kontrola). K relativizaci zmíněné spokojenosti členů týmu
s vyšší virtualitou přispívá však zkoumání obchodního týmu. Ten by byl spokojenější,
kdyby se v týmu změnil vedoucí. Tomuto vedoucímu chybí to, co Mayo nazýval vůdčí
dovednosti a proto byla spokojenost celková nižší než u týmu počítačového.
Předpokládám, že by spokojenost výrazně stoupla, kdyby na místě šéfa byl někdo jiný.
Ve světle explorativní sondy do reálné pracovní skupiny se domnívám, že vyšší virtualita
týmu je doprovázena vyšší spokojeností, spojenou s vyšším pocitem svobody a vyšším
pocitem samostatnosti.
Nepotvrdilo se však tvrzení, že vyšší koheze je spojena s vyšší spokojeností. Velký tlak a
neoblíbenost vedoucího obchodního týmu inicializovala vznik silné neformální struktury,
která všem členům účinně pomáhala v překonávání překážek a tým tak paradoxně
fungoval navzdory vedoucímu. Proto byla v týmu obchodníků, který se fyzicky vidí jen
jednou za měsíc, mnohem vyšší koheze. Působení neformálních struktur, solidarita a
spojenectví vytvořilo v členech týmu velmi silné pouto. U počítačového týmu, kde byly
vztahy velmi povrchní nebylo k jeho existenci zapotřebí silnou neformální strukturu,
nebyla zde zaznamenaná ani silná koheze. Domnívám se, že existence neformálních
struktur má mnohem silnější vliv na spokojenost a kohezi, než fyzické oddělení členů
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týmu. Na příkladu zkoumaného obchodního týmu se zřetelně ukázalo, že silná vazba
mezi členy týmu může fungovat i na dálku. Všeobecně se tak vyšší virtualizace odráží
ve vyšší spokojenosti a snížené týmové kohezi.
Pro zjišťování výkonu týmů jsem použil nástroj od Kirkmana a kol. (2004), který je
založen na konceptu empowermentu (tj. zplnomocnění týmu), a pro doplnění ještě
nástroj od Edmontona (1999). Oba nástroje vycházejí ze sebehodnocení respondentů.
Explorativní studie naznačila, že úroveň empowermentu, tudíž sebehodnocení výkonu,
jsou ve sledovaných týmech velmi vysoké. Respondenti si shodně velmi cení možnosti
pracovat samostatně, bez přímého dohledu, což však není vždy umožněno. Tým
počítačových pracovníků zde vykazoval vyšší sebehodnocení výkonu než tým
obchodníků, tedy tým s nižší frekvencí a podílem elektronické komunikace. Tým
obchodníků, vzdálený od centrály, pociťoval nedostatek podpory ze strany vedení, a
negativně vnímal nízký zájem o pracovní i osobní životy členů týmu. Tato osamocenost
byla posílena u obchodního týmu tím, že se jim stýskalo po kontaktech s druhými členy
týmu, se kterými je pojila již zmíněná silná sociální vazba.
Osamocení druhého týmu bylo zcela jiného původu. Osamocení počítačového týmu, kde
byla elektronická komunikace ve vyšší intenzitě než u druhého týmu, bylo způsobeno
jejich vzájemným odcizením, pouštěli si do sluchátek hudbu, jejich vztahy byly povrchní a
ostentativně bodré. Nespojoval je také stejný nepřítel a stejný zájem, neboť to byli
typičtí sólisté. Domnívám se a tvrdím, že týmy, kde převažuje elektronická komunikace,
strádají osamoceností a odcizením, přestože si cení svého výkonu i výkonu kolegů. Větší
výkon a větší samostatnost je vykoupena větším odcizením a možná i nižší vnitřní
motivaci. Nižší důvěru, vyšší pocit odcizení a pokles integrity zde vnímám jako značně
rizikový faktor pro dlouhodobé úspěšné fungování. Nedostatek přímých sociálních
kontaktů vidím jako silný odcizující faktor, ke kterému však současná společnost
orientovaná na výkon příliš nehledí.
Na závěr jsem prozkoumal vztah média a situace, ke kterému jsem měl k dispozici data
nejen ze zkoumaného virtuálního týmu (22 respondentů), ale i od dalších 150
respondentů z různých organizací, studentů denního a distančního studia VŠE. Ukázalo
se, že v souladu s teoriemi o vlivu kontextu na komunikaci, respondenti preferují různé
komunikační prostředky pro různé situace. Konkrétně zátěžové a složité situace mají
respondenti snahu řešit osobně, tváří v tvář.

Přímý osobní kontakt by v případě

přesvědčování druhých o své pravdě zvolila naprostá většina respondentů. Operativní či
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méně formální a nezátěžové záležitosti pak řeší za využití mobilu, popř. za využití ICQ
nebo Skype. Ukázalo se, že situace s velkou stresovou zátěží se převážně řeší pomocí
kontaktu tváří v tvář nebo mobilem (nepravdivé sdělení, zapomenuté narozeniny,
odmítnutý pracovní návrh, spolehlivě doručené sdělení nebo přesvědčování druhých).
Dále se ukázalo, že situace méně zátěžové byly řešeny mobilem (např. setkání na
večeři, rozhovor s kolegou, rychlé sdělení informace). A konečně, že situace, kde jde o
přesnost nebo jednoduchost sdělení, byly řešeny pomocí emailu.
Tyto výsledky pomůže vysvětlit jednak teorie o bohatosti sdělení a jednak teorie o
výběru nejvhodnějšího média pro splnění úkolu. Čím vyšší je schopnost média
poskytnout včasnou zpětnou vazbu, tím bohatším médium je. Bohatství informace se
rovněž odráží ve schopnosti daného média zvládnout jemné odlišnosti obsažené v
mluveném projevu, modulaci hlasu, tón, hlasitost atd., a předat osobní pocity či emoce.
Proto respondenti volí podle situace vhodné médium. To, že toto médium volí je jednak
dáno jeho bohatostí a jednak jeho schopností umožnit nám dosažení cíle. Vlivy
sociálního prostředí, které ovlivňují náš postoj k elektronické komunikaci však tato teorie
nebere v úvahu. Ani Task Closure Theory (Straub, Karahanna, 1998), která vychází
z předpokladu, že při výběru vhodného média se lidé rozhodují podle toho, zda jim
vybrané médium umožní splnit úkol, zde s vysvětlením neuspěje. Lidé v organizacích jsou
při komunikaci vedeni snahou splnit svůj úkol, tak činí co nejjednodušeji – klepnou na
Enter. Toto sice mnohdy platí, ale velmi omezeně. Pokud jde skutečně závažné situace,
respondenti nelení námahy ani nákladů a volí takové médium, které jim umožní splnit
jejich cíl bez ohledu na náklady. Studie v prostředí reálných týmů a analýza dotazníků
ukázaly, že sociální tlaky významně ovlivňují používání různých druhů médií mnohem
větší měrou, než samotná bohatost těchto médií a než úvaha o vhodnosti médií pro
splnění úkolů. I v této souvislosti tedy docházím k názoru, že nejen technologické
vlastnosti médií, nejen racionální volba, ale především sociální vztahy a prvky ovlivňují
výběr média, a to velmi silným způsobem. Vliv sociálních faktorů se ukázal být
mnohem silnější, než technologické vlastnosti médií či racionální volba.
Počty a frekvence osobních kontaktů jsem zjišťoval pomocí uložených kontaktů v emailu,
ICQ/Skype, mobilu a emailovém klientu. Ukázalo se, že pro soukromou komunikaci
respondenti nevyužívají email z obav před monitorováním ze strany zaměstnavatelem.
Spíše využívají mobil nebo ICQ/Skype. Dále jsem zjišťoval velikost osobních kontaktů
respondentů na základě metody pro zjišťování obtížně zjistitelných skupin dle Zhenga,
Salganika a Gelmana (2006). Na základě těchto dat se domnívám, že převažující
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frekvence elektronické komunikace nemá vliv na počet udržovaných osobních
kontaktů. Domnívám se, že i přes rostoucí počty komunikačních kontaktů a přes trvale
rostoucí objem komunikací si lidé stále udržují poměrně úzký počet intimních a
osobních přátel (3 a 7). Také se domnívám, že elektronická komunikace dosud
neznamená tolik očekávané oslabení vazeb, inflaci přátelství a odtajnění soukromí, jak
by se dalo očekávat podle urychleného rozvoje sociálních sítí. To je, zdá se, především
velmi potěšující zpráva pro současnou společnost. Dále v souladu s poznatky z výzkumu
tvrdím, že respondenti, kteří měli větší počet osobních kontaktů, měli i větší počet
kontaktů pracovních. Podobný vztah mezi počtem intimních kontaktů a pracovních
kontaktů nebyl zaznamenán. Z vyhodnocení odpovědí respondentů, pohybujících se
v pracovním prostředí charakterizovaném vyšší mírou virtualizace, tedy zejména
vysokou frekvencí komunikace pomocí prostředků elektronické komunikace, vyplynulo,
že zkoumaní respondenti disponují sociální sítí o rozsahu cca 838 lidí, z nichž pouze 3
lidem by se svěřili se svými intimními problémy, 7 lidem by svěřili své osobní problémy a
s 14 lidmi by hovořili o svých pracovních problémech. Tito respondent mají zároveň
uloženo průměrně kolem 80 kontaktů v emailovém klientu, kolem 90 kontaktů
v programech typu ICQ či Skype a kolem 180-200 kontaktů má uloženo v mobilu.
Tato práce vznikala několik let a během této doby prošla několika významnými změnami.
Domnívám se, že v této podobě představuje hutný a využitelný základ pro zkoumání
efektivity virtuálních týmů z nejrůznějších perspektiv (spokojenost, empowerment a
výkon, důvěra)a také pro výzkum dopadu používání prostředků CMC na komunikaci
(např. na velikost sociální sítě a její dynamiku).
Předkládaná práce a její závěry mají samozřejmě svá omezení, která je zde zapotřebí
zmínit. První omezení je dáno obrovským počtem zahraničních prací o virtuálních
týmech a značnou šíří tematických záběrů. Přes veškerou snahu není v silách výzkumníka
zmapovat tyto prameny vyčerpávajícím způsobem a práce nemůže být i přes svůj značný
záběr nikdy úplná.
Druhým omezením předkládané práce je fakt, že jde převážně o teoretickou práci
s ověřením konceptů na explorativní studijní sondě a naznačením dalších směrů
zkoumání. Proto není možné zjištěné závěry zobecňovat či jinak generalizovat. Ověření
konceptu a nástrojů a jejich praktické nasazení v prostředí virtuálního týmů připravilo
teoreticko-praktický základ pro zkoumání virtuálních týmů a CMC. Práce nastolila
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některé hypotézy pro budoucí studie s dostatečným počtem respondentů, který by
umožnil vytvořit relevantní statistické závěry.
Nedělám si ambice na zobecnění zjištěných poznatků, ale předkládám tuto práci jako
základ pro další pokračování výzkumu dopadů elektronické komunikace na týmy a
jednotlivce. Zejména výzkum na širším vzorku týmů, který by umožnil zobecnění závěrů,
by byl velice žádoucí a rád bych v něm dále pokračoval.
Věřím, že i přes některé nedostatky, které tato práce má a které si se vší akademickou
pokorou uvědomuji, přispěje tento text k dalšímu zkoumání tohoto nanejvýš
pozoruhodného tématu.

5 Přílohy
5.1 Pomocná tabulka pro posuzování frekvence elektronické
komunikace a FtF kontaktů
Četnost mé elektronické pracovní komunikace
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výrazně převyšuje četnost komunikace FtF (nad
75%)
Četnost mé elektronické pracovní komunikace
převyšuje četnost komunikace FtF (více než 50%)
Četnost mé elektronické pracovní komunikace je
srovnatelná s četností komunikace FtF (50%)
Četnost mé elektronické pracovní komunikace je
nižší četnost komunikace FtF (více než 25%)
Četnost mé elektronické pracovní komunikace je
výrazně nižší četnost komunikace FtF (pod 25%)
Zaškrtněte
jednu odpověď

Na elektronickou komunikaci odpovídám zpravidla
do 1 hodiny
do 6 hodin
do 24 hodin
do 3 dnů
do týden

Zaškrtněte
jednu odpověď

pravidla

vzájemně znáte buď
t a byli jste v kontaktu

Datumvyplnění

(počet měsíců)

Pracovní zkušenost
řemesla, sousedé,…)

Údaje o Vás

Váš věk
Vaše pohlaví
, Skype
BIL

AIL

evyšuje četnost komunikace FtF (nad 75%)
etnost komunikace FtF (více než 50%)
lná s četností komunikace FtF (50%)
nost komunikace FtF (více než 25%)
nižší četnost komunikace FtF (pod 25%)

označte podle nejlepšího odhadu poměr

víte se

aškrtněte, jaký
vali. Jde nám Skypem, Emai
Mobilem
ICQ apod. lem
v úvahu
bů, atd)

SMS

Tváří v
tvář

SMS

Zašrtněte jednu
odpověď

5.2 Dotazník
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5.3 Výsledky dotazníku
Empowerment / Samostatnost
Můj tým si věří
Můj tým toho spoustu dokáže,
když zabere
Můj tým dokáže být velmi
Potenciál produktivní
Přínos mého týmu je ve firmě vidět
Můj tým má pozitivní dopad na
firemní zákazníky
Můj tým vykonává úkoly, které
Význam pomáhají celé firmě
Můj tým může používat různé
způsoby k plnění úkolů
Můj tým sám volí své postupy bez
pokynů vedení
V týmu sami určujeme, jak
Autonomie budeme pracovat na úkolech
Můj tým věří, že jeho práce má
smysl
Můj tým věří, že jeho projekty jsou
důležité
Můj tým věří, že jeho úkoly jsou
Smysl smysluplné

7,90 8,68
8,00 8,17
8,60 7,67
8,80 8,83
9,20 8,00
9,40 9,17
9,20 9,00
7,40 8,83
5,40 9,00
5,80 8,83
7,60 9,00
8,20 9,00
7,20 8,67
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Spokojenost

Práce

Jsem celkově spokojen se svým místem
Má práce vyžaduje různé dovednosti
Většinou se zúčastňuji rozhodování o
pracovních záležitostech
Jsem velmi spokojen se svojí současnou
prací

Tým
Organizace
Podpora
CMC
Ovzduší
Úkoly

Jsem velmi spokojen s kolegy a prací
Jsem spokojen s pracovními vztahy v
týmu
Jsem velmi spokojen s rozhodnutími v
naší organizaci
Vedení organizace zajišťuje dostatek
zdrojů pro zavádění nových technologií
Rád pracuji s elektronickými
komunikačními prostředky
Jsem velmi spokojen s pracovní
atmosférou
Tým pracuje efektivně a cíleně

7,25 7,71
7,60 6,50
9,00 8,33
7,00 8,83
7,80 6,50
5,80 6,33
7,40 7,00
6,40 7,17
6,20 7,00
8,20 9,50
7,00 7,50
7,40 7,67

Důležité informace dostávám

Informace kdykoliv potřebuji

Jsem spokojen s technologickou
Technologie úrovní elektronických
komunikačních prostředků

6,40 9,50

8,00 8,33

Výkon

6,7 7,60
7,40 7,40

Naše organizace odvádí skvělou práci
V poslední době kvalita a výkon naší
5,20 7,00
organizace upadá
Naše organizace vychází zákazníkům
6,60 7,60
vstříc
Zákazníci naší organizace si často stěžují
na naši práci
7,60 8,40

Rezignace
Moje zaměstnání není perfektní, ale může
být i hůř

Koheze
Budu-li mít příležitost, vybral bych
si jiné zaměstnání
Vycházím se svými kolegy dobře
Své kolegy bráním proti případným
kritikům zvenčí
Cítí, že jsem opravdu součást
organizace
Těším se na každý den, který
strávím s kolegy
Myslím, že s kolegy příliš
nevycházím

Vzájemná závislost
V mémtýmu jsou jednotlivé úkoly
ostatních členů týmu na sobě vzájemně
závislé
Můj týmnemůže splnit své úkoly bez
informací nebo materiálů od ostatních
členů týmů
Členové týmu jsou na sobě informačně
nebo materiálově závislí

5,40 4,16
5,40 4,16

7,96 6,94
7,1 6,1
9,0 7,2
8,3 7,0
6,4 6,9
9,0 7,5
2,0 3,7

6,07 7,47
6,20 7,20

6,00 7,60
6,00 7,60
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