
8 PŘÍLOHY

Příloha A: Martina Mesteková – rozhovor – 1. 2. 2017 

Jaká  je  podle  Vás  aktuální  situace  v  českých  centrech  sdílených  služeb,  co  se  týče 

přístupů k vedení?

V zásadě,  právě  proto,  Ae  vedoucí  týmů  jsou  obvykle  tou  první  Bídící  úrovní,  která  je 

v bezprostBedním kontaktu s tím týmem, a oni jsou ti, kteBí nejvíce vytváBejí klima v týmu, ale 

naprostá většina z nich se do této role dostala z role Clena toho týmu. Pokud to je ten pBípad, 

pak tam chybí jakékoliv manaAerské, nebo vůdCí dovednosti, coA je obvykle největší problém 

ve vytváBení té atmosféry. 

Za posledních pět let,  co jsem měla moAnost CSS pozorovat se tato situace do jisté míry 

zaCala měnit, jednak těm Badovým lidem obvykle zaCalo trvat mnohem déle, neAli se dostali 

do té vůdCí role. Museli nějakým způsobem prokázat, Ae na to opravdu mají. UA to nebylo tak 

rychlé, jako ze zaCátku, kdy ty firmy tady byly v nějaké fázi startupu. Prostě nabraly hodně 

lidí a do roka mohl být Clověk týmový lídr, který vedl deset lidí. Tak to uA se asi dneska 

nevidí,  to  uA se urCitě  změnilo.  Nicméně je  to  poBád o tom,  Ae obvykle  Clověk,  který je 

dosazený do té funkce, tak ve většině pBípadech, nechci úplně generalizovat, jsou firmy, které 

to  berou  dost  paušálně,  nebo  mechanicky,  nebo  jim  nastaví  ten  proces  jejich  centrála 

v zahraniCí, ale stává se to, Ae ten, kdo v tom týmu podává nejlepší výkon a jiA si tam odseděl, 

tBeba dva, tBi roky, tak dostane tu funkci trošku za odměnu a není to úplně šťastný postup, 

protoAe ta výkonnost, kterou ten Clověk podává jako velmi výkonný Clen toho týmu, většinou 

má málokdy něco spoleCného s jeho pBedpoklady vést lidi. Ať jiA to souvisí s tím, Ae je Clověk 

velký puntiCkáB, tak právě proto odvádí tu práci velmi dobBe, tak kdyA z něj uděláte šéfa, tak 

je na zabití,  protoAe se toho svého puntiCkáBství nemůAe zbavit.  To je jedna věc,  která je 

v takovém  rozporu,  jak  si  firmy  vychovávají  svoje  manaAery,  svoje  lídry  a  zároveň  jak 

vytváBejí firemní kulturu. 
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Jakou máte zkušenost s multikulturním prostředím v centrech sdílených služeb?

Co se týCe v podstatě toho multikulturalismu, tam si nemyslím, Ae je to aA tak markantní 

problém  na  té  první  úrovni  Bízení,  protoAe  pokud  máme  v CSS  tým,  tak  on  je  obvykle 

dedikovaný buď na nějakou zemi, nebo na nějakou geografickou oblast. SamozBejmě je to 

spojené s jazykovými znalostmi, které ty lidi musí mít. TakAe kdyA máme tým, který dělá 

francouzské úCetnictví, tak se dá pBedpokládat, Ae tam budou dva, tBi Francouzi, moAná dva tBi 

Češi, kteBí  umí velmi dobBe francouzsky a jejich nadBízený bude někdo, kdo s tím týmem 

pracuje  a  jsou  prostě  dedikovaní  na  tuto  zemi.  Ten  multikulturní  prvek  tam  v podstatě 

vstupuje ve chvíli, kdy se dostaneme ještě na tu vyšší úroveň, kdy jiA dost záleAí na tom, jaká 

je to firma, jestli je to firma původem z Německa, z UK, US Ci z jiné země. Tam uA většinou 

na té další úrovni supervizora, který má pod sebou Bekněme tBi, CtyBi, pět team leaderů a de 

facto,  jiA  v té  struktuBe  to  můAe  být  30  aA  100  lidí,  to  záleAí  na  tom,  jak  jsou  ta  CSS 

organizovaná. Tak tam uA to pak zaCíná být trošku problém, právě proto, Ae ta druhá linie toho 

Bízení uA vlastně má na starosti francouzský tým, německý tým, holandský tým a další. No a 

tam kdyA dochází k nějakému nepochopení, tak uA můAe nastat problém a tam bych teprve 

Bekla,  Ae  je  ten  moment,  kdy  do  té  angaAovanosti  vstupuje  prvek  nějaké  diverzity,  té 

rozmanitosti, kdy prostě ti lidé mají problém pBekonat urCité stereotypy, urCité pBedsudky vůCi 

lidem jiné národnosti atd. TakAe to bych Bekla, Ae je aA v té druhé úrovni toho Bízení.

Z kolika národností se dle vás musí tým skládat, aby byl považován za multikulturní?

Myslím si, Ae strašně záleAí, jaké národnosti k sobě dáte. Rozevlátý Francouz a puntiCkáBský 

Němec, ty si vzájemně půjdou na nervy, kdyA to Beknu velmi lidově. ProtoAe ten pBístup k té 

práci a Aivotu je odlišný. Je pravda, Ae v některých spoleCnostech (organizacích) tomu dávají 

tak  volný průběh,  ta  firma není  ani  francouzská ani  německá,  tBeba  americká,  tak  prostě 

vytváBí svojí osobitou kulturu. VAdycky je to strašně citlivé téma, je to takový tenký led, pro 

které ta firma, potaAmo její manaAeBi, vlastně chodí ve chvíli, kdy se snaAí ty týmy nějakým 

způsobem namixovat, nebo s tím mají nějakým způsobem zacházet. A je to i o tom, jak si 

nastaví procesy typu: je striktně daná pracovní doba nebo je flexibilní pracovní doba. Někomu 

vyhovuje  tohle,  někomu  vyhovuje  prostě  něco  jiného.  TakAe  na  jednu  stranu  tBeba  ta 

flexibilita tomu pomůAe, Ae vlastně kaAdá ta kultura si tam najde to svoje a vytvoBí si nějakou 

svoji subkulturu v rámci té firmy, anebo naopak se prostě vrazí pro všechny stejně: „Takhle to 

bude, toto jsou závazné procedury, pBes to nejede vlak.“ 
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Co já si tak vybavuji, tak je tady jedno CSS, tady pBímo ve Florentinu, kde pracuje asi 32 

národností. Je to vlastně call-centrum, oni dělají zákaznické sluAby pro Aerolinky, takAe kdyA 

se vám ztratí kufr tBeba v PaBíAi na letišti, tak se dovoláte sem. A tady sedí lidé, kteBí mluví 

francouzsky,  španělsky,  německy,  anglicky,  turecky  a  dále.  A tam  vlastně  nějaké  velké 

prostory pro tBecí plochy ani nejsou, jednak ty týmy pracují ve směnách, takAe se spolu ty 

týmy stBídají a toCí se. Ten týmový lídr musí nějakým způsobem zvládnout, aby měl pokryté 

ty směny, aby se dostal k pBedpokládaným splněným cílům, Ae se musí poAadavek vyBešit za 

nějakou dobu atd.  Tam si myslím,  Ae ten multikulturalismus je  úplně v poBádku. Problém 

můAe nastat v pBípadě, kdy máte jiné CSS, které zajišťuje úplně jiné sluAby, je tady vlastně, 

jestli znáte …. Tak oni tady z Prahy zajišťují logistiku UK, tady v Praze sedí Clověk, který po 

telefonu, na dálku a pBes emaily, posílá kamiony z EU ven z Londýna do Birminghamu, kdyA 

to vezmu velmi zjednodušeně. No a teď kdo to dělá, dělá to Čech, který umí dobBe anglicky, 

dělat to můAe a je jich tam víc, kteBí tam sedí a sobě navzájem si nějak nepBekáAí, ale jak to  

pak vyzní směrem k tomu zákazníkovi, jaké tam jsou potom dohady a nedorozumění, které 

nemusí být ani z úmyslu. Anebo tady v Praze sedí někdo, kdo je AngliCan, který se rozhodl, 

Ae na tBi roky pBijede do Prahy, nemůAe sehnat práci, tak tady v nějakém CSS bude, no bude 

sice volat zpět do Londýna, ale tak to chodí. TakAe tam ve chvíli, kdy se sejde tBeba několik 

lidí na stejném procesu z různých národností, tak tam uA ty tBecí plochy vznikat mohou, tam 

uA  je  to  opravdu  na  tom manaAerovi,  jak  s tím zachází.  Buďto  jaký  zaujme individuální 

pBístup ke kaAdému zaměstnanci,  anebo jestli  právě na to jde spíš tím stejným pBístupem 

úplně pro všechny coA samozBejmě v rámci těch národnostních a kulturních odlišností nemůAe 

fungovat. 

Máte zkušenosti  s využíváním vzdělávacích programů se zaměřením na interkulturní 

kompetence?

Tak to bohuAel ne. Já bych Bekla, Ae v těch CSS vstupuje do hry ještě takový tBetí rozměr, a to 

je jací lidé do toho CSS jdou. Řekněme tBeba na ty Badové pozice, ať uA to jsou operátoBi,  

základní úCetní nebo administrátoBi atd. ProtoAe pokud to jsou Češi, tak z velké většiny jsou 

to vysokoškolští absolventi. Obvykle je to jejich první práce. A je to z jednoho důvodu, Ae 

jsou jazykově vybavení. Je to, kdyA Clověk studuje tBeba hebrejštinu, tak se s tím uplatní buď 

na akademické půdě nebo v těch několika CSS, které z Prahy pokrývají zrovna stát Izrael. A 

problém je v tom, Ae ti vysokoškoláci mají svoje ambice, mají svoje plány a v tom CSS jsou 

nezBídka  nucení  dělat  velmi  jednoduchou,  administrativní  práci,  to  tak  Casto  chodí.  Řada 
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z těch CSS se s tím dokáAe vyrovnávat, Bada z nich ty transakCní operace pBesunula ještě dál 

na východ. Řada z nich tu má ještě tBeba nákup nebo nějaké další opravdu sofistikovanější 

zákaznické sluAby atd. No a pak je tady vlastně k této skupině druhá skupina těch lidí, kteBí 

sem pBicházejí z venku a ta roste. Český trh je pBebraný, to je málo lidí, lidi nejsou, pBi vší 

úctě nejsou moc kvalitní a ti, kteBí vycházejí dneska ze škol, ty oCekávání prostě nenaplňují, a 

to ani v oblasti těch jazykových znalostí. To znamená, Ae těm firmám tedy nezbývá, pokud 

chtějí to CSS zachovat v Praze a poskytovat sluAby v těch jazycích, tak sem pBivést ty lidi 

z venku. A to je zase ten pBípad těch rodilých mluvCích, kteBí zase naopak málo kdy dosahují 

jako Bekněme tBeba vyššího univerzitního vzdělání, tam uA je nějaká vyšší odborná škola nebo 

něco takového a jejich jedinou devízou je, Ae tedy mluví plynule tím jazykem. Ono ten proces 

není sloAitý,  vlastně ty zásadní kvalifikaCní poAadavky na ty administrátory Aádné vysoké 

nejsou. Kdyby tBeba pBišli nějací stBedoškoláci, kteBí tedy umí dobBe ten jazyk, ta centra by je 

klidně vzala. Ten proces se dá velmi rychle nauCit. TakAe, my tu na jednu stranu máme ty 

Ceské vysokoškoláky s jazykem a ty rodilé mluvCí, u kterých nezBídka, neBíkám vAdycky, ta 

úroveň vzdělání, zájmu, rozhledu ať uA kulturního, politického, není do té výše a tam máme 

další tBecí plochu. CoA je opět jeden z dalších aspektů, které musí ten manaAer umět nějakým 

způsobem vybalancovat. 

Jakou  máte  zkušenost  s přistupováním ke  konceptu  vedení  v  CSS?  Na  co  se  firmy 

zaměřují, když už se o vůdcovství zajímají?

SamozBejmě,  je  spousta  nástrojů,  ty  největší  pBehledy  co  mám,  jsou  nástroje  od  firmy 

HayGroup,  a  dá  se  to  měBit  různým  způsobem.  Dá  se  to  měBit  buď  takzvaným  samo 

hodnotícím (self-assessment), to znamená, Ae ten Clověk si vyplní osobnostní dotazník, který 

měBí osobnostní charakteristiky. Jako tBeba jakým způsobem se on obvykle chová v nějakých 

pracovních nebo nadBízenecko-podBízeneckých vztazích a z toho se dá samozBejmě vyCíst, 

jestli  k vedení  má  nějaké  predispozice,  nebo  jestli  jsou  tam nějaká  rizika,  která  ho  jako 

manaAera  mohou  prostě  zradit,  nebo  jestli  je  tam  něco  co  ho  ohroAuje,  nebo  zvyšuje 

pravděpodobnost, Ae udělá nějakou chybu. A pokud to ten Clověk ví, je nasměrován, dostane 

k tomu urCitou zpětnou vazbu, tak s tím samozBejmě můAe nějakým způsobem tBeba pracovat. 

StaCí, kdyA si obCas pBipomene, Ae nemá na lidi Bvát. A potom jsou zase další nástroje, které 

zapojují další lidi, to znamená obvykle buď je to 360° nebo 180°zpětná vazba. Pro manaAery 

je vhodnější, pokud je ta vazba 180°, to znamená: on si dělá svoje hodnocení a jeho tým také.  

Zase záleAí na tom, jak který ten nástroj je postavený a tBeba v tom konceptu HayGroup, tyto 
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nástroje měBí rozdíl toho vnímání sebe sama, toho manaAera a toho týmu, protoAe někdy jsou 

manaAeBi k sobě velmi kritiCtí, sami sebe nepovaAují za úplně dokonalé manaAery, a naopak 

jejich lidi je vnímají velmi dobBe. Ale většinou je to naopak. 

Jakou máte zkušenost s měřením angažovanosti?

Nevím, jestli naprostá většina je online, ale je pravda, Ae tBeba co dělal Haygroup u několika 

firem, tak v podstatě  to  naše šetBení  angaAovanosti,  všem klientů jsme prezentovali,  Ae je 

online, jak je jednoduché mít pBístup k dotazníku z jakéhokoliv poCítaCe a pokud má internet, 

tam to vyplní. Paradoxně, pokud to šetBení angaAovanosti (engagement survey) bylo online, 

tak vlastně míra návratnosti, kolik zaměstnanců dotazník vyplnilo, byla menší. Ať chcete, jak 

chcete,  tak  tam máte  nějaké  jméno  pBístupové,  pod  kterým se  pBihlásíte,  a  někde  v tom 

systému se dá dohledat,  jak jste odpovídal.  TakAe,  my, kdyA jsme dělali  nějaké ty šetBení 

angaAovanosti v té výrobní firmě, tak kromě toho, Ae ve výrobní firmě ne všichni zaměstnanci 

mají online pBístup na internet, tak pro tu důvěryhodnost a zajištění anonymity se to dělalo 

v papírové podobě. Na standartním formuláBi, který se protáhl CteCkou, aby právě i ti lidé, 

kteBí si chtějí zanadávat, tak se nebáli si zanadávat. Ale dneska online technologie jsou ty 

hlavní a v podstatě, obvykle je to soubor 50–60 otázek, kde je šest moAností na škále jedna aA 

pět  a  nevím/nejsem schopen posoudit.  V podstatě,  do jaké  míry  se ten  Clověk ztotoAňuje 

s nějakým tvrzením, a jsou tam samozBejmě vsunuté kontrolní otázky, Casto jsou prohozené, 

jestli  dává pozor a jak je konzistentní.  Ty otázky měBí pBibliAně šest parametrů,  na kaAdý 

z nich je sedm osm otázek, které jsou různě proházené. Týká se to odměňování, prostBedí, 

fyzické prostBedí, takzvaného zmocňování. V podstatě, jak moc umoAňuje daná firma Clověku 

pracovat efektivně. KdyA jste IT programátor a 5krát denně vám spadne síť, tak nejste úplně 

zmocněn k práci. To jsou ty rozměry, které se měBí a pochopitelně jedním z těch rozměrů je 

vůdcovství (leadership), jak vnímáte svého manaAera, dává vám prostor pro iniciativu? Dává 

vám jasná zadání? Atd. Kolikrát tam vyjde, Ae i ten koncept vůdcovství (leadership) je velmi 

dobrý, ale firma jako taková nemá nastavené procesy, které by lidi povzbuzovaly k nějaké 

iniciativě, nebo by je odměňovaly za tu angaAovanost.  AngaAovanost obecně v CSS, bych 

Bekla,  Ae je  o něco niAší,  a to z několika důvodů. Ti  lidé mají  málokdy pocit  okamAitého 

uspokojení. V oblasti sales se vám povede velký kšeft a uzavBete dohodu, dostanete z toho 

prémie. Tak ten pocit, té odměny finanCní, toho úspěchu je velmi rychlý. V tom CSS se toto 

málokdy dostavuje. Těch pBíleAitostí Bíct si: „Jo toto se mi fakt povedlo,“ je málo. Někdy to 

firmy Beší  tak,  Ae  se  snaAí  lidi  zabavit  a  posouvat  je  horizontálně.  Z account  payable  do 
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recievable, nebo podobné. Kolikrát mám pocit, Ae se to děje jenom aby lidé měli pocit, Ae se 

něco děje. 

Jakým způsobem vnímáte vliv manažera na angažovanost zaměstnanců?

U angaAovanosti bych byla malinko opatrná, jak moc jsou formulované otázky v dotazníku 

angaAovanosti a jaké všechny faktory berou v úvahu, protoAe samozBejmě ten manaAer, to je 

tak 1/6 té angaAovanosti. Ty další jsou peníze, a zase tam je opět, Ae polovina lidí Bekne, Ae má 

málo,  to  je  úplně  normální.  To  vám  Beknou  všude,  kde  se  zeptáte,  to  je  zase  otázka 

srovnatelnosti, další je nějaká celková vize té firmy, jak dokáAe ta firma tomu zaměstnanci 

komunikovat, kam vlastně směBuje, proC by měl chtít pro tu firmu dělat. TakAe, tBeba tabákové 

firmy ty prostě musí odměňovat nadstandardně,  protoAe do urCité míry vlastně uplácí své 

zaměstnance a jejich svědomí. Další je v podstatě prostBedí jako takové, jestli je pBíjemné, 

jestli se dá v kanceláBích otevBít okno, vyvětrat a tak dále ty fyzické podmínky. A pak je to 

právě o tom, do jaké míry lidé vidí svojí vlastní osobní perspektivu. A to tBeba strašně sráAí 

angaAovanost  v těch  CSS  právě  v tom,  Ae  je  jenom  omezený  poCet  lidí,  kteBí  tu  osobní 

perspektivu v CSS vnímají. To znamená, Ae bych byla velice opatrná, poloAit rovnítko mezi 

tím dobrý lídr rovná se vysoká angaAovanost. 

Já vám mohu dát pBíklad jednoho CSS v Brně, nemohu jmenovat, ale je to CSS, které tam 

působí jiA strašně dlouho a oni vlastně dělají šetBení angaAovanosti (engagement survey) na 

korporátní  úrovni,  to  znamená,  Ae  jejich  firma,  jejich  stBed  fungování  (core-business)  je 

v podstatě maloobchod a oni jsou CSS pro finance a CásteCně IT, ale stBed firmy je vlastně 

finanCní  coA znamená opět,  velmi jednoduché zpracování  a  spárování  objednávka-faktura, 

objednávací list, zaplaceno atd. A kdyA ta firma dělala průzkum angaAovanosti korporátně, 

všechny země, všechny poboCky, ať uA to byla ta maloobchodní divize, ekistika, dodavatele 

atd. a toto CSS, tak to CSS v tom průzkumu angaAovanosti vyšlo ve srovnání s ostatními 

divizemi té firmy strašně blbě. JakoAe ti lidé jsou tam vlastně pBed výpovědí, prostě odejít, a 

jako Ae hrozné. 

No vrcholový management z toho měl velký průšvih. A kdyA jsme se tehdy bavili s jejich 

manaAerkou  tak  ona  Bíkala:  „No  jo,  ale  já  nepotBebuji  porovnání  (benchmark)  firem 

v maloobchodě, se zeměmi ve Francii a UK. Já potBebuji  srovnání s CSS tady v Čechách, 

ideálně tady v Brně.“ A co já jsem tu firmu znala a některé jejich ukazatele, tak oni neměli zas 
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tak  vysokou fluktuaci,  jejich  odměňování  bylo  na  docela  rozumné  úrovni.  ProstBedí  bylo 

pBíjemné a pěkné. S těmi lidmi se pracovalo, to HR je na vyspělé úrovni. Pokud jsem tak 

mohla srovnávat, tak v rámci těch Ceských CSS, toto byla jedna z těch firem, kam by Clověk i 

s radostí šel, nebo by tam zůstal i déle neA dva roky, coA je taková Aivotnost těch lidí v CSS. 

To znamená, Ae kdyby oni si srovnávali angaAovanost na jiné úrovni s jinou skupinou, tak by 

pravděpodobně vyšli docela dobBe. 
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Příloha B: Adaptovaný dotazník vůdcovské pružnosti – Členové skupin

Informed consent
By selecting "Next", you thereby agree to participate in a study of Jakub Lukeš, 
conducted upon completing diploma thesis at the department of Adult 
Education and Human Resources of Charles University. This study concerns 
employees and team-leaders in shared service centers located in Prague; and 
focuses on the correlation between leadership approaches and work 
engagement. Participation in this study is voluntary and anonymous. The 
information provided in this study is fully confidential and will be used only for 
research and study purposes. Time expected for completion of the 
questionnaires is maximum 30 minutes.

In case of any questions, do not hesitate to ask via email at: 
sekulbukaj@gmail.com

Thank you for your participation!

Insert login nickname you were given.
Below are statements about your team-leader. Please select the option that best 
fits your opinion. There are no right or wrong answers and all the information is 
completely anonymous. Please be as honest as possible. 

Thank you for your participation.

1.
My team-leader is often driven by long-term goals and motivates the 
whole team to work towards them.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

2.
My team-leader is open to new ideas and new ways of approaching 
certain problems. He/she does not rely on conventional procedures.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

3.
My team-leader is able to acknowledge his/her strengths and 
weaknesses and often turns to past experiences for inspiration on how 
to deal with new challenges. 

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

4.
My team-leader is invested in personal growth and is honest with 
him/herself about his/her feelings. He/she is open to experiencing 
different attitudes and behaviors to get fulfilment out of his/her lives. 

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

5.
My team-leader gets inspired by vision for the company, even if they 
were to take a decade to complete.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

6.
My team-leader understands his/her personality traits. He/she is able 
to constructively review his/her strengths and limitations.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

7.
My team-leader is unable to see how our work relates to other teams, 
departments, and the company as a whole.
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Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

8.
My team-leader does not take criticism too harshly and is sometimes 
able to see it as constructive. His/her main source of self-esteem is the 
feeling of contribution.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

9.
My team-leader understands that individuals approach situations 
differently, as a result they are constantly questioning whether their 
approaches are correct and best to solve the issue.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

10.
My team-leader understands that leadership exceeds the level of 
authority and tries to combine both assertiveness and accommodation 
when working with the team.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

11.

Although my team-leader is capable of observing the emotions and 
behaviors of other people, his/her capacity of understanding and 
tolerating them is limited. He / She is often unable to see outside 
his/her own predetermined judgments.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

12.
When faced with a complicated situation, my team-leader is able to 
focus on the problem at hand, but has trouble connecting the current 
situation to their previous experiences. 

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

13.
My team-leader tries to motivate our team by creating a vision to 
aspire to. In order to achieve this vision, he/she empowers team 
members to collectively make progress.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

14.

When working together as a team, my leader does not put all the 
pressure on achieving a goal, but rather the process. He/she tries to 
make the time spent on reaching a goal more fulfilling and 
productive.  

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

15.
The team-leader understands the role that personal bias can play in 
everyday life and tries to be as objective and reliant on factual 
information as possible.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

16.
When we have an assignment, our team-leader recognizes how that 
task affects other teams and the company as a whole.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

17.
When in a discussion about different ideas, my team-leader is able to 
understand other points of view and the reasoning behind them.
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Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

18.
My team-leader is fully capable of seeing through someone else’s 
point of view and makes the extra effort to understand opposing 
views.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

19.
Our team-leader always considers the effects that our work could 
have on the larger community and the environment. 

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

20.
When faced with multiple tasks at once, my team-leader often acts 
overwhelmed and is unable to decide which tasks should be 
completed first. 

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

21.
Once my team-leader has developed an opinion about something, 
he/she is unable to understand opposing viewpoints, even if they are 
equally valid. 

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

22.
My team-leader believes in power that comes from expertise and 
authority of his/her position. When dealing with people, he/she tends 
to be either assertive or accommodative, there is no in-between.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

23.
My team-leader is strongly motivated to achieve his/her personal and 
professional goals, he/she finds pride in standing out from others, and 
often takes his/her limitations, faults, or criticism very harshly.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

24.
My team-leader is able to perceive emotions and behaviors of others 
and can be empathetic about the motives for those behaviors.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

81



Příloha C: Adaptovaný dotazník vůdcovské pružnosti – Vůdci skupin

Informed consent
By selecting "Next", you thereby agree to participate in a study of Jakub Lukeš, 
conducted upon completing diploma thesis at the department of Adult 
Education and Human Resources of Charles University. This study concerns 
employees and team-leaders in shared service centers located in Prague; and 
focuses on the correlation between leadership approaches and work 
engagement. Participation in this study is voluntary and anonymous. The 
information provided in this study is fully confidential and will be used only for 
research and study purposes. Time expected for completion of the 
questionnaires is maximum 30 minutes.

In case of any questions, do not hesitate to ask via email at: 
sekulbukaj@gmail.com

Thank you for your participation!

Insert login nickname you were given.
Below are statements about you as a team-leader. Please select the option that 
best fits your opinion. There are no right or wrong answers and all the 
information is completely anonymous. Please be as honest as possible. 

Thank you for your participation.

1.
I am often driven by long-term goals and I motivate the whole team 
to work towards them.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

2.
I am open to new ideas and new ways of approaching certain 
problems. I do not rely on conventional procedures.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

3.
I am able to acknowledge my strengths and weaknesses and I often 
turn to past experiences for inspiration on how to deal with new 
challenges.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

4.
I am invested in personal growth and I am honest with myself about 
my feelings. I am open to experiencing different attitudes and 
behaviors to get fulfilment out of my life.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

5.
I can get inspired by a vision for the company, even if it was to take a 
decade to complete.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

6.
I understand my personality traits. I am able to constructively review 
my strengths and limitations.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

7.
On average, I do not think that work of my team relates to the work 
of other teams, departments, and the company as a whole.

82



Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

8.
I do not take criticism too harshly and I am sometimes able to see it 
as constructive. My main source of self-esteem is the feeling of 
contribution.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

9.
I understand that individuals approach situations differently, as a 
result I am constantly questioning whether my approaches are 
correct and best to solve the issue.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

10.
I understand that leadership exceeds the level of authority and I try 
to combine both assertiveness and accommodation when working 
with the team.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

11.

Although I am capable of observing the emotions and behaviors of 
other people, I cannot truly understand and tolerate them all the 
time. I am often unable to see outside my own predetermined 
judgments.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

12.
When faced with a complicated situation, I am able to focus on the 
problem at hand, but have trouble connecting the current situation to 
my previous experiences.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

13.
I try to motivate the team by creating a vision to aspire to. In order to 
achieve this vision, I empower team members and collectively make 
progress.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

14.
When working together as a team, I do not put all the pressure on 
achieving the goal, but rather the process. I try to make the time 
spent on reaching a goal more fulfilling and productive.  

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

15.
I understand the role personal bias can play in everyday life and try 
to be as objective and reliant on factual information as possible.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

16.
When we have an assignment, I recognize how that task relates to 
other company’s teams and the company as a whole.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

17.
When in a discussion about different ideas, I am able to understand 
other points of view and the reasoning behind them.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree
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18.
I am fully capable of seeing through someone else’s point of view and 
I make the extra effort to understand opposing views.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

19.
I always consider the effects that our work could have on the larger 
community and the environment.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

20.
When faced with multiple tasks at once, I often feel/act overwhelmed 
and am not able to priorities which task should be completed first.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

21.
Once I have developed an opinion about something, I am unable to 
understand opposing viewpoints, even if they are equally valid.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

22.
I believe in power that comes from expertise and authority of my 
position. When dealing with people, I tend to be either assertive or 
accommodative, there is no in-between.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

23.
I am strongly motivated to achieve my personal and professional 
goals, I find pride in standing out from others, and often take my 
limitations, faults, or criticism very harshly.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree

24.
I am able to perceive emotions and behaviors of others and often can 
be quite empathetic about the motives for those behaviors.

Strongly 
disagree

0 1 2 3 4 5
Strongly 

agree
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Příloha D: Adaptovaný dotazník Utrecht Work Engagement Scale (UWES)

The following 17 statements are about how you feel at work. Please read each 
statement carefully and decide if you ever feel this way about your job. If you 
have never had this feeling, cross the "Never" in the space after the statement. If 
you have had this feeling, indicate how often you feel it by crossing the option 
that best describes how frequently you feel that way.

25. At my work, I feel bursting with energy.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

26. I find the work that I do full of meaning and purpose.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

27. Time flies when I'm working.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

28. At my job, I feel strong and vigorous.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

29. I am enthusiastic about my job.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

30. When I am working, I forget everything else around me.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

31. My job inspires me.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

32. When I get up in the morning, I feel like going to work.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

33. I feel happy when I am working intensely.

Never
Almost 

never (A 
Rarely 
(Once a 

Sometimes 
(A few 

Often 
(Once a 

Very often 
(A few 

Always

85



few times a 
year or less)

month 
or less)

times a 
month)

week)
times a 
week)

34. I am proud of the work that I do.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

35. I am immersed in my work.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

36. I can continue working for very long periods at a time.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

37. To me, my job is challenging.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

38. I get carried away when I’m working.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

39. At my job, I am very resilient, mentally.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

40. It is difficult to detach myself from my job.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always

41. At my work I always persevere, even when things do not go well.

Never

Almost 
never (A 

few times a 
year or less)

Rarely 
(Once a 
month 
or less)

Sometimes 
(A few 
times a 
month)

Often 
(Once a 
week)

Very often 
(A few 
times a 
week)

Always
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Příloha E: Dodatečné otázky dotazníku

Please choose the best option, or fill in the blanks.

42. Are you happy with your salary?
Yes No

43. How many years have you worked in this team?

44. How many years have you worked in this company?

45. What is your nationality?

Thank you for your participation!
Have a great day!
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Příloha F: Informační list pro vedoucí zaměstnance

Information sheet for participants – Team Leaders

Dear participant,
You are about to complete a questionnaire, which focuses on Leadership and 
Work Engagement. The questionnaire consists of three main parts: First part is 
focused  on  your  leadership  agility  as  team-leader,  the  second  part  of  the 
questionnaire is focused on your level of work engagement, and the last part 
consists of demographic questions. 
In total, the questionnaire will take up to 30 minutes.
Below is the web link where you will be able to complete the questionnaire. 
This link will also be sent to you via email by your HR department.

https://goo.gl/forms/u6FqlaGY3yfpuxcF2

The  participation  is  completely  anonymous,  thus,  at  the  beginning  of  the 
questionnaire please use this nickname to be able to categorize the answers into 
separate teams anonymously. 

Your nickname:

X1TL01

In case you have any questions please do not hesitate to ask via email: 
sekulbukaj@gmail.com

Please do not lose this information sheet, keep it until you successfully 
complete the questionnaire.
Thank you for your participation!
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Příloha G: Informační list pro členy skupin

Information sheet for participants – Team Members

Dear participant,
You are about to complete a questionnaire, which focuses on Leadership and 
Work Engagement. The questionnaire consists of three main parts: First part is 
focused  on  leadership  agility  of  your  team-leader,  the  second  part  of  the 
questionnaire is focused on your level of work engagement, and the last part 
consists of demographic questions. 
In total, the questionnaire will take up to 30 minutes.
Below is the web link where you will be able to complete the questionnaire. 
This link will also be sent to you via email by your HR department.

https://goo.gl/forms/Knf8nEjKOtYgB4um2

The  participation  is  completely  anonymous,  thus,  at  the  beginning  of  the 
questionnaire please use this nickname to be able to categorize the answers into 
separate teams anonymously. 

Your nickname:

X1TM01

In case you have any questions please do not hesitate to ask via email: 
sekulbukaj@gmail.com

Please do not lose this information sheet, keep it until you successfully 
complete the questionnaire.
Thank you for your participation!
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Příloha G: Výsledné tabulky empirického šetření

Tabulka 3: Jste spokojen/a se svým platem? – členové skupiny
Frekvence Procento 

Ne 29 42,6 

Ano 39 57,4 

Celkem 68 100,0 

Tabulka 1: Jste spokojen/a se svým platem? – vedoucí skupiny
Frekvence Procento

Ne 2 15,4 

Ano 11 84,6 

Celkem 13 100,0 

Tabulka 2: Jaké jste národnosti? – vedoucí skupiny

Frekvence Procento
Czech 4 30,8 

Dutch 2 15,4 

European 1 7,7 

French 2 15,4 

Polish 2 15,4 

Slovak 1 7,7 
South African 1 7,7 
Celkem 13 100,0 
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Tabulka 4: Jaké jste národnosti? – členové skupiny

Frekvence
Procentuální 

zastoupení

British 2 2,9 

Czech 38 55,9 

Dutch 2 2,9 

European 3 4,4 

French 1 1,5 

Hungarian 1 1,5 

Irish 1 1,5 

Italian 2 2,9 

Polish 2 2,9 

Russian 3 4,4 

Slovak 6 8,8 

South African 1 1,5 

Spanish 5 7,4 

Swedish 1 1,5 

Celkem 68 100,0 

Tabulka 5: Interní konzistence – všichni účastníci

  Cronbachovo α 

Vůdcovská pruAnost 0,935

Poznámka.  Z vybraných 81 dotazníků, 81 bylo pouAito k analýze, 0 bylo vylouCeno. 

Tabulka 6: Interní konzistence – všichni účastníci
  Cronbachovo α 

UWES 0,914

Poznámka.  Z vybraných 81 dotazníků, 81 bylo pouAito k analýze, 0 bylo vylouCeno. 

Tabulka 7: Interní konzistence – vedoucí skupin 

  Cronbachovo α 

Vůdcovská pruAnost 0,914

Poznámka.  Z vybraných 13 dotazníků, 13 bylo pouAito k analýze, 0 bylo vylouCeno. 
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Tabulka 8: Interní konzistence – vedoucí skupin 

  Cronbachovo α 

UWES 0,750

Poznámka.  Z vybraných 13 dotazníků, 13 bylo pouAito k analýze, 0 bylo vylouCeno. 

Tabulka 9: Interní konzistence – členové pracovních skupin

  Cronbachovo α 
Vůdcovská pruAnost 

UWES

0,931

0,910

Poznámka.  Z vybraných 68 dotazníků, 68 bylo pouAito k analýze, 0 bylo vylouCeno. 

Tabulka 10: Korelační tabulka – členové skupin

Vůdcovská pružnost

Celková 
pracovní
angaAovanost

Pearson's r 0,343**

p-value 0,005

Poznámka: * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001

Tabulka 11: Korelační tabulka – členové skupin
Situační 
pružnost

Vyjednávací 
pružnost

Kreativní 
pružnost

Pružnost 
sebeřízení

Celková
pracovní
angaAovanost

r 0,357 ** 0,331 ** 0,309 * 0,261 *

p 0,003 0,007 0,012 0,034

Poznámka: * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001

Tabulka 12: Korelační tabulka – členové skupin

    
Situační 
pružnost

Vyjednávací 
pružnost

Kreativní 
pružnost

Pružnost 
sebeřízení

Vitalita 
celkem 

Pearson's r 0,359 ** 0,311 * 0,283 * 0,278 * 

p-value 0,003 0,011 0,022 0,024

Oddanost 
celkem 

Pearson's r 0,477 *** 0,424 *** 0,402 *** 0,336 ** 

p-value <0,001 <0,001 <0,001 0,006

Zaujetí 
celkem 

Pearson's r 0,089 0,123 0,116 0,064

p-value 0,479 0,324 0,354 0,610

Poznámka: * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001

92



Tabulka 13: Korelace faktorů angažovanosti a poměru vnímané pružnosti 

    Zaujetí Vitalita Oddanost
Celková 
pracovní 

angažovanost

Poměr 
vnímané 
pruAností 

Pearson's r 0,166 0,392 ** 0,436 *** 0,376 ** 

p-value 0,198 0,002 <0,001 0,003 

Poznámka: * p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 

Tabulka 14: Dvou výběrový t-Test 
95 % Konfidenční interval 

  t df p 
Rozdíly 
průměrů

      Spodní  Horní

Vůdcovská 
pruAnost 

-0,834 79,00 0,407 -4,893 -16,57 6,787

Pracovní 
angaAovanost 

-1,384 79,00 0,170 -6,261 -15,27 2,747

Poznámka: Student7v t-test. 

Tabulka 15: Průměry odpovědí skupin
  Skupina N Průměr SD SE 

Vůdcovská pruAnost Členové skupin 68 87,34 20,174 2,446 

  Vedoucí skupin 13 92,23 14,202 3,939 

Pracovní angaAovanost Členové skupin 68 62,66 15,835 1,920 

  Vedoucí skupin 13 68,92 8,460 2,346 

93


	UNIVERZITA KARLOVA
	FILOZOFICKÁ FAKULTA
	KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ
	Bc. Jakub Lukeš
	Přístupy k vedení multikulturních pracovních skupin
	Leadership Approaches to Multicultural Working Groups
	Dostupné z: http://www.absl.cz/docs/ABSL_report%20CR_en_e-publish_4.pdf.
	Dostupné z: http://www.absl.cz/docs/ABSL_report_CZ_e_verze.pdf.
	GRAFTON. Průzkum Grafton ČR patří k nejatraktivnějším destinacím pro centra
	Jakou máte zkušenost s multikulturním prostředím v centrech sdílených služeb?
	Z kolika národností se dle vás musí tým skládat, aby byl považován za multikulturní?

