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ABSTRAKT:
Diplomová práca sa v teoretickej i empirickej rovine venuje problematike skupinovej
komunikácie a vnímanej výkonnosti v pracovných tímoch. Teoretická časť vymedzuje
pojem a význam pracovných tímov, približuje vybrané psychologické aspekty a faktory
naň pôsobiace. Bližšie popisuje aspekty komunikácie, výkonnosti a kvality interakcie
v kontexte pracovných tímov. Predstavuje možnosti zvyšovania výkonnosti v rámci
problematiky učiacich tímov, kde je komunikácia základom. Bližšie popisuje a prepája
nové poznatky vzhľadom k možnostiam zvyšovania výkonnosti a súvislosti komunikácie
a výkonnosti. Zároveň táto práca prináša prehľad možností a metód merania vyššie
spomenutých aspektov.
Empirická časť je venovaná skúmaniu vzťahov parametrov komunikácie a vnímanej
výkonnosti v tímoch. Predstavuje vytvorený nástroj na meranie troch tímových
konštruktov: skupinovej komunikácie, kvality interakcie a vnímanej výkonnosti. Prináša
analýzy psychometrických vlastností, reliability a konštruktovej validizácie použitého
nástroja. Následne skúma súvislosti medzi meranými tímovými konštruktami a ďalšími
premennými. Bol preukázaný pozitívny vzťah medzi týmito konštruktami (r = 0,53 – 0,59;
p = <0,001) a konštruktovou validizáciou bol podporený predpoklad, že ide o tri rôzne
konštrukty. Doplnková kvalitatívna analýza prináša pohľad na podmienky pre najlepšiu
komunikáciu a dosahovanie najvyššej výkonnosti v tíme.
Kľúčové slová:
Pracovný tím, skupinová komunikácia, vnímaná výkonnosť, kvalita interakcie

ABSTRACT:
The objective of this thesis is to provide theoretical and empirical insights on the subject
of group communication and perceived performance within work teams. The
theoretical section provides a definition and outlines the importance of work teams,
it references selected psychological aspects and factors. This study details aspects of
communication and performance in the context of work teams. It reveals opportunities to
increase performance in the subject of learning teams, especially, where communication
is its foundation. In addition, this thesisdescribes and interconnects new knowledge
regarding the possibilities of improving performance, whilst exploring the relationship
between communication and performance. At the same time, it presents an overview of
the approaches and methods of measuring these aspects.
The empirical section details the various the relationships of various communication
parameters and the perceived performance within teams. The empirical section is
devoted to the study of relations of communication parameters and perceived
performance in teams. It is a built-in measuring tool for measuring three team constructs:
group communication, team-member exchange quality and perceived performance. It
provides analysis of psychometric properties, reliability and constructive validation of the
instruments used. Furthermore, it examines the relationship between measured team
constructs and other variables. The results showed significant positive relationship
between these team constructs (r = 0,53 – 0,59, p = <0,001) through construct validation
that supports the hypothesis which indicates that these three team constructs were
independent. Additional qualitative analysis provides insight into the optimum conditions
to achieve the most effective communication which in turn leads to higher levels of
performance within the team.
Key words:
Work team, group communication, perceived performance, team member exchange quality

ABSTRAKT:
Diplomová práce se v teoretické i empirické rovině věnuje problematice skupinové
komunikace a vnímané výkonnosti v pracovních týmech. Teoretická část vymezuje pojem
a význam pracovních týmů, přibližuje vybrané psychologické aspekty a faktory na ně
působící. Blíže popisuje aspekty komunikace, výkonnosti a kvality interakce v kontextu
pracovních týmů. Představuje možnosti zvyšování výkonnosti v rámci problematiky
učících se týmů, kde je komunikace základem. Blíže popisuje a propojuje nové poznatky
k možnostem zvyšování výkonnosti a souvislosti komunikace a výkonnosti. Zároveň tato
práce přináší přehled možností a metod měření zmíněných aspektů.
Empirická část je věnována zkoumání vztahů parametrů komunikace a vnímané
výkonnosti v týmech. Představuje vytvořený nástroj pro měření tří týmových konstruktů:
skupinové komunikace, kvality interakce a vnímané výkonnosti. Přináší analýzy
psychometrických vlastností, reliability a konstruktové validizace použitého nástroje.
Následně zkoumá souvislosti mezi měřenými týmovými konstrukty a dalšími
proměnnými. Byl prokázán pozitivní vztah mezi těmito týmovými konstrukty (r = 0,53 –
0,59; p = < 0,001) a zároveň byl konstruktovou validizací podpořen předpoklad, že se
jedná o tři odlišné konstrukty. Doplňková kvalitativní analýza přináší pohled na
podmínky pro nejlepší komunikaci a dosahování nejvyšší výkonnosti v týmu.
Klíčová slova:
Pracovní tým, skupinová komunikace, vnímaná výkonnost, kvalita interakce
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ÚVOD
„Žijme z naděje...“
Dobré vzájemné vztahy mezi lidmi (v.r.)
(Křivohlavý, 1973, s. 299)
Práca v tíme sa v dnešnom svete stáva stále častejším a obľúbenejším trendom. Tímy sú
základnými pracovnými jednotkami organizácie (Katzenbach & Smith, 1993), práve od
ich charakteristík, znalostí a súčinnosti závisí výkonnosť tímu, úspechy projektov,
jednotlivých oddelení či v konečnom dôsledku organizácie ako celku. Pracovné skupiny
a tímy sú dôležitým spojením medzi jednotlivcami a organizáciami. V súčasnosti sa kladie
čoraz väčší doraz na tímovú prácu, a to nielen v organizáciách, ale napríklad aj vo
vrcholovom športe. Túto paralelu si môžeme všimnúť napríklad pri plávaní, tenise či
cyklistike, kde síce športovec podáva výkon, no je závislý na svojom tíme, ktorý mu venuje
plnú starostlivosť. Ako poznamenal Salas et al. (2015), tímy v dnešnom svete prenikajú
do všetkých profesií. A dodáva, že tímy sú všadeprítomné, a právom, pretože ich
potrebujeme. V oblasti výskumu aplikovanej psychológie sa problematike tímov a skupín
v pracovnom kontexte venuje už takmer storočie výskumu, počnúc štúdiami venujúcimi
sa povahe a vplyvom pracovných skupín v Hawthornskej továrni z dvadsiatych rokov
minulého storočia až dodnes (Mathieu, Hollenbeck, van Knippenberg, & Ilgen, 2017).
Rada globálnych síl, no predovšetkým ekonomika, ktoré sa rozvíjajú v priebehu
posledných dvoch desaťročí, však neustále tlačia organizácie na celom svete, aby
reštrukturalizovali prácu v tímoch s cieľom umožniť rýchlejšie a flexibilnejšie reakcie na
neočakávané situácie. Tento posun v štruktúre práce stanovil efektívnosť a výkonnosť
tímu ako zásadný organizačný záujem (Kozlowski & Ilgen, 2006). A k tomu sa pridáva
dnešná výkonovo nastavená spoločnosť, ktorá neustále kladie doraz na výkon, výsledky,
čísla a neustály rast. A práve tlak ekonomiky či konkurencie pôsobí na organizáciu,
prostredníctvom ktorej sa tento tlak prenáša ďalej na jedincov v nej pracujúcich. A práve
tento tlak na výkon a nároky sa môžu odzrkadliť či už v prežívaní jedinca, na jeho
výkonnosti alebo zdraví na psychickej či fyzickej rovine zdravia. Tieto ako aj ďalšie iné
situačné premenné môžu následne protichodným spôsobom pôsobiť na sociálne vzťahy
jedinca. Vzťahy, ktoré buduje doma, a súčasne vzťahy na pracovisku. Na základe toho sa
domnievam, že v tomto ohľade sú kvalitná komunikácia a úroveň interakcie medzi členmi
9

v tíme nenahraditeľná. Túto myšlienku podporuje aj úvodný citát s vierou a nádejou
v dobré vzájomné vzťahy. Vo chvíli kedy je jedinec môže včas a jasne komunikovať svoje
potreby, a súčasne vie, že má v tíme oporu a môže sa naň obrátiť a požiadať o pomoc
(výkonnosť tímu to síce do určitej miery v určitom období môže ovplyvniť), tím vie, na
čom je a ako može postupovať ako celok ďalej. Toto je jeden z pohľadov, v ktorom je
problematika pracovných tímov vo vybraných aspektoch témou lákavou pre výskum
a hlbšie porozumenie z pohľadu psychológie.
Ja osobne som bola už počas svojich študijných rokov „zapálená“ do praxe, práca v tíme
sa mi stala blízkou a napĺňa ma. Vždy ma zaujímalo, čo všetko je za tým ukryté. Získala
som vzácne skúsenosti v rozličných tímoch dlhodobejšieho či krátkodobejšieho
charakteru, a to nielen na lokálnej, ale i medzinárodnej úrovni. A práve táto osobná
skúsenosť ma priviedla k ďalšiemu štúdiu a rozširovaniu vedomostí, no predovšetkým
som si všimla a spoznala silu komunikácie, kvalitu vzájomnej interakcie a podpory v tíme.
Sama som sa presvedčila, ako dané faktory pôsobia na výkonnosť nielen celého tímu, ale
taktiež aj jednotlivca. Rozhodla som sa preto skúmať tieto moje domnienky, poznať ich
viac v teoretickej a empirickej rovine. Existuje síce mnoho výskumov, ktoré sa tejto oblasti
venujú, no v českom a slovenskom prostredí nejestvuje dostatok nástrojov či metód
slúžiacich na meranie komunikácie, výkonnosti a kvality interakcie. Osobne však vnímam,
že v dostupnej českej a slovenskej literatúre ide o vcelku neprebádanú oblasť z pohľadu
psychológie, ktorá ponúka vskutku veľký priestor pre ďalšie intervencie a prácu ako
s jednotlivcami, tak aj s tímami. A nakoľko sa práci s tímami, predovšetkým na
medzinárodnej neziskovej rovine venujem už viac než päť rokov, rada by som mojou
diplomovou prácou obohatila práve slovenské a české prostredie.
Cieľom tejto práce je prispieť k hlbšiemu porozumeniu problematike pracovných tímov
a vybraným aspektom, konkrétne skupinovej komunikácii a vnímanej výkonnosti tímov.
V teoretickej časti práce je cieľom popísať vybrané psychologické aspekty vo vzťahu
k skupinovej komunikácii, kvalite interakcie medzi členmi skupiny a taktiež k vnímanej
výkonnosti. Rovnako ďalším cieľom je zamerať sa na možnosti zefektívňovania či
skvalitňovania týchto aspektov na úrovni intervencií a možnosti diagnostiky.
V empirickej časti je cieľom vytvorenie dotazníkovej metódy na meranie skupinovej
komunikácie, kvality interakcie a vnímanej výkonnosti, a skúmanie súvislosti medzi
meranými konštruktami a ďalšími premennými. Záver je venovaný doporučeným tipom
z praxe v rámci doplnkovej kvalitatívnej časti výskumu.
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Prvá kapitola je úvodom do problematiky pracovných tímov, obsahuje vymedzenie od
pojmu pracovná skupina, historický pohľad na pracovné tímy, etymológiu pojmu, analýzu
definícií tímu. Taktiež opisuje aj typy pracovných tímov, význam a ich špecifiká a základné
charakteristiky pracovných tímov.
Nadväzuje druhá kapitola, ktorá sa venuje vybraným psychologickým aspektom práce
v tíme s ohľadom na rámec tejto práce. Podrobnejšie sú popísané tieto vybrané aspekty:
dôvera, spolupatričnosť, záväzok, motivácia a ich pôsobenie na jednotlivca a tím.
Tretia kapitola pojednáva o skupinovej komunikácii v pracovných tímoch, a konkrétne
vymedzuje význam a poňatie komunikácie, typy komunikácie, špecifiká komunikácie
v pracovných tímoch. Bližšie popisuje komunikačné štruktúry a komunikačné vzťahy
v kontexte pracovných tímov.
Štvrtá kapitola je venovaná tímovým procesom, ich vymedzeniu prostredníctvom dvoch
pohľadov kategorizácie, a konkrétne z hľadiska komunikácie a výkonnosti. Posledná časť
je špeciálne vymedzená pre opis interakcie medzi členmi tímu.
Piata kapitola pojednáva o výkonnosti pracovných tímov, pričom vymedzuje pracovný
výkon a pracovnú výkonnosť, ďalej venuje pozornosť výkonnosti tímu a subjektivite
vo vnímaní a hodnotení výkonnosti. Posledná časť tejto kapitoly prepája ústredné témy
tejto práce, venuje sa vzťahu výkonnosti a komunikácie v pracovných tímoch.
Posledné dve kapitoly teoretickej časti sú aplikovaného charakteru. Šiesta kapitola je
zameraná na možnosti zvyšovania výkonnosti pracovných tímov a učiacim sa tímom,
a popisuje princípy: spätnej väzby, debriefingu a tímového koučovania.
Siedma kapitola završuje teoretickú časť a tematicky ju prepojuje s časťou empirickou.
Pojednáva o možnostiach diagnostiky pracovných tímov v oblasti komunikácie, ak aj
výkonnosti. Špeciálna pozornosť je venovaná metóde Sociomapovania, ktorá je jedinečná
v našom českom prostredí v rámci diagnostiky komunikácia a ďalších tímových procesov.
Empirická časť, posledná ôsma kapitola je venovaná výskumu na danú problematiku.
Popísané sú východiská, metódy, ciele a hypotézy, výskumný súbor a jeho špecifiká, zber
dát, etické aspekty, štatistické analýzy dát. Následne sú prezentované výsledky
a nadväzuje zhrňujúca diskusia, ktorá jednak diskutuje výsledky a súčasne pojednáva
o limitoch výskumu, jeho prínosoch a ďalších možných rozšíreniach.
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TEORETICKÁ ČASŤ
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1. PRACOVNÝ TÍM
Východiská teórie a výskumu pracovných tímov v psychologickom kontexte sú postavené
na základných poznatkoch o skupinách predovšetkým zo sociálnej psychológie (ako
napríklad štruktúra, dynamika skupiny, normy, role, komunikácia, konflikty, a ďalšie),
ktoré sú predmetom výskumu už od počiatku 20. storočia až doteraz (Rozehnalová,
2008). V rámci preloženej diplomovej práce je pozornosť venovaná už konkrétne
problematike pracovných tímov vzhľadom k teóriám a východiskám predovšetkým
z oblasti organizačnej psychológie a aplikovanej psychológie, samozrejme neopomínajúc
význam a prínos štúdii o skupinách.

1.1 Pracovná skupina a pracovný tím
Ľudia sú bytosťami spoločenskými, prirodzene vyhľadávajúce a nadväzujúce ľudský
kontakt, vzájomnú interakciu. A práve neustále druženie a združovanie je predpokladom,
prostredníctvom ktorého sa vytvára spoločenský život, pokiaľ ide o vzťahy s druhými
ľuďmi. V priebehu života sme súčasťou rôznych sociálnych skupín, ktoré sa vyznačujú
vzájomnou interakciou, vytváraním pocitu vzájomnej spolunáležitosti, organizovanosťou
či zdieľanými hodnotami. Ako je uvedené už v samotnom názve práce, táto diplomová
práca sa venuje problematike pracovných tímov. Z tohto dôvodu je na mieste hneď na
začiatok uviesť rozdiel medzi pracovnou skupinou a pracovným tímom, a tiež podotknúť,
čo chápeme pod pojmom pracovný tím.
Vzniku tímu predchádza existencia skupiny jedincov. Pracovnú skupinu možno chápať
ako skupinu ľudí s pridelenými rolami, v ktorej sa vyskytujú sociálne javy – ako napríklad
priama interakcia medzi členmi skupiny, vzájomná blízkosť, dôvera (Hayes, 2005;
Kozlowski & Bell, 2003). Detailnejšie, no pomerne komplexne popisuje Krüger (2004)
základné rozdiely medzi skupinou a tímom podľa nasledujúcich charakteristických
ôsmych znakoch: 1. záujmy členov: v skupine obvykle členovia sledujú vlastné záujmy,
v tíme obvykle ťahajú za jeden koniec; 2. ciele: v skupine členovia sledujú rôzne ciele,
v tíme je sledovaný rovnaký cieľ; 3. priority: príslušnosť k skupine je podradená osobným
záujmom, ktoré sú na prioritou, v tíme je príslušnosť k tímu najvyššou prioritou;
4. organizácia práce: v skupine je organizácia uvoľnená a nezáväzná, naopak v tíme je
organizácia jasná, pevná a záväzná; 5. motivácia: motivácia prichádza obvykle zvonku;
v tíme motivácia prichádza zvnútra; 6. konkurencia a súťaživosť: v skupine si jednotlivci
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vzájomne konkurujú, v tíme je konkurencia zameraná smerom von; 7. komunikácia:
v skupine sa komunikuje čiastočne otvorene, čiastočne skryte, a naopak v tíme sú
prítomné informačné a spätno-väzobné procesy otvorené; 8. dôvera: vzájomná dôvera
voči skupine je neobvyklá a obzvlášť málo častá, v tíme je obvykle silná dôvera medzi
členmi a dôvera v tím ako taký.

1.2 Stručný pohľad do histórie a vymedzenie pojmu tím
Na problematiku tímov možno nahliadať skrz perspektívu ľudskej histórie, ktorá je do
značnej miery príbehom ľudí, ktorí pracujú spoločne v skupinách s cieľom skúmať,
dosahovať a dobývať. Moderný koncept práce vo veľkých organizáciách, ktorý sa rozvinul
koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, je však prevažne príbehom práce, kde šlo
povodne o súbor jednotlivých pracovných miest (Kozlowski & Ilgen, 2006). Podľa
dostupnej literatúry boli vytvorené prvé pracovné tímy v priemyselných organizáciách až
v počiatku 60. rokov minulého storočia, a následne vplyvom publicity o ich úspešnosti
či výhodách začali pracovné tímy v organizáciách v období medzi 80.-90. rokmi narastať
(Jones & Beyerlein, 1998).
Čo sa týka výskumného záujmu v problematike pracovných skupín a tímov, konkrétne
v časopise Journal of Applied Psychology, na základe najnovšej rozsiahlej analýzy je
viditeľný nárast a rastúci trend publikácii v tejto oblasti od 90. rokoch minulého storočia
(Figúra 1). Prakticky od tohto obdobia sa tento časopis stal primárnym platformou pre
publikovanie výskumných štúdii v problematike pracovných tímov (Mathieu, Hollenbeck,
van Knippenberg, & Ilgen, 2017).

Figúra 1: Trend článkov zameraných na pracovné skupiny a tímy v časopise Journal of Applied Psychology od
roku 1917 do roku 2015 (Mathieu, Hollenbeck, van Knippenberg, & Ilgen, 2017, s. 453)
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Na základe analýzy narastajúcej popularity problematiky tímu v dostupnej odbornej
literatúre podľa internetového vyhľadávača Google Scholar je celkovo k dispozícii vyše
5 miliónov odkazov pod heslom team. Pričom v období od roku 1900 do 1990 je
dostupných už vyše milióna odkazov pod rovnakým heslom, v období od roku 1991 do
2011 takmer 2 milióny odkazov a len za posledných 5 rokov (v období od roku 2012 do
2017) je dostupných viac než 1,5 milióna odkazov. O obrovskom záujmu a popularite tímov
svedčí množstvo dostupnej slovenskej, českej i zahraničnej literatúry a stovky definícii, ktoré
sa snažia tento pojem vymedziť.
Pojem „tím“ z anglického slova team, v slovenskom jazyku zdomácnil na podobu tím.
Z etymologického hľadiska nesie pojem tím pôvod zo staroanglického slova „tēam“, čo
v preklade znamená záprah, v etymologickom slovníku sa uvádza odvodenie od slova
„tēon“ nesúci význam ťahať (Rejzk, 2001).
Na základe porovnania najrôznejších definícií a najčastejšie opakujúcich sa obsahov, sa
ukazuje, že pracovný tím býva najčastejšie definovaný ako malá skupina so zdieľaným,
spoločným cieľom (Bahbouh, 2011). Pre detailnejšie a bližšie vymedzenie tímu môžeme
na pracovný tím nahliadať ešte skrz definíciu, ktorú prinášajú autori Kozlowski a Ilgen
(2006) a vymedzujú ho nasledovne: dva alebo viac jednotlivcov, ktorí spoločensky
vzájomne reagujú (tvárou v tvár alebo čoraz častejšie virtuálne); majú jeden alebo viac
spoločných cieľov; sú spojení vykonávaním organizačne dôležitých úloh; vykazujú
vzájomné závislosti s ohľadom na pracovný tok, ciele a výsledky; majú rôzne úlohy
a zodpovednosti; sú spolu integrovaný v organizačnom systéme, ktorý má vymedzené
hranice a prepojenia so širším systémovým kontextom a prostredím úloh.

1.3 Význam pracovných tímov
Už pred tridsiatimi rokmi Reich (1987) vo svojom článku s podtitulkom The Team as Hero
(voľný preklad autorky: Tím ako hrdina) vyzdvihuje dôležitosť pracovných tímov,
kolektívnej aktivity a úsilia, za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti v dnešnom svete
Za významný prínos v problematike tímov sa zaslúžili autori Katzenbach a Smith (1993),
ktorých publikácia knihy The Wisdom of Teams (voľný preklad autorky: Múdrosť tímov) je
dodnes snáď najcitovanejšou dostupnou publikáciou v problematike pracovných tímov.
Autori opisujú potrebu tímov, ktoré považujú za základnú jednotku výkonu pre väčšinu
organizácii, bez ohľadu na veľkosť organizácie. Význam tímu pripisujú skutočnosti, že
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v akejkoľvek situácii prináša práve kombinácia viacerých zručností a schopností,
skúsenosti či úsudkov lepšie výsledky než by dosiahol jedinec samotný. Pracovné tímy sa
považujú za produktívnejšie v porovnaní so skupinou, predovšetkým vďaka jasne
nastaveným cieľom a spoločnému záväzku členov tímu k ich naplneniu. Autori silne
podporujú myšlienku, že tímy a výkonnosť sú neprekonateľná kombinácia (Katzenbach
& Smith, 1993).
Neopomenuteľný význam tímu súvisí s narastajúcou komplexnosťou úloh či problémov,
ktorým súčasné organizácie akéhokoľvek typu čelia a ktoré častokrát vyžadujú rôzne
formy expertízy. A práve tím prináša širšie spektrum expertízy, rôzne prístupy k riešeniu
problému, a nielen. Členovia tímu sa vďaka vzájomnej interakcii môžu navzájom od seba
učiť, rozširovať si nové perspektívy v analýze problému a vývoji riešenia (Levi, 2015).
Neopomínajúc individualitu každého člena z tímu, jeho jedinečnú osobnosť, skúsenosti,
vzdelanie, špecifické schopnosti a zručnosti, práve touto variabilitou kombinácie jedincov
je tím tvorený, a v tejto podstate spočíva hlavný význam existencie tímu.

1.4 Typy pracovných tímov
S cieľom uchopiť podstatu vymedzenia pracovného tímu je pozornosť venovaná
východiskám a rozličným typológiám tímov. V dostupnej literatúre nájdeme celú radu
pojmov a vymedzení, ktoré popisujú typy či formy tímov, a tým vyjadrujú variabilitu
perspektív ako môžeme na pracovné tímy nahliadať. Pracovné tímy môžeme tradične
rozlišovať z napríklad z hľadiska predmetu zamerania činnosti (napríklad športové,
lekárske, záchranné, výskumné); doby existencie (trvalé, dočasné); miesta pôsobenia
a prepojenosti (celorepublikové, regionálne, v rámci jednej organizácie, medzinárodné);
spôsob vykonávanej práce (spolupracujúce, tvorivé, otvorené, a. i.); počtu členov (malé,
stredné, veľké); možnosti zmeny počtu členov tímu (priepustné, nepriepustné) či vzťahu
k okolitej spoločnosti (otvorené, uzavreté).
Bay (2000) prináša jednoduchú a prehľadnú klasifikáciu tímov na základe dvoch
charakteristík, a to doby fungovania tímu a organizačnej identity, čím vymedzuje štyri
typy pracovných tímov: (1) tímy s časovým obmedzením fungovania, ktoré sú súčasťou
formálnej organizácie – príkladom sú inovačné tímy či „Kaizen“ tímy (tímy tvorené
pracovníkmi so spoločným cieľom neustále zlepšovať svoju prácu a svoje pracovisko);
(2) tímy s časovým obmedzením fungovania, ktoré existujú vedľa organizácie – napríklad
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tímy „rýchlych projektov“ či „Hot“ skupiny; (3) tímy, ktoré majú dlhodobé fungovania (2
a viac rokov) a sú súčasťou formálnej organizácie – príkladom sú autonómne tímy,
procesné tímy; a nakoniec (4) tímy s dlhodobým charakterom fungovania, ktoré nie sú
súčasťou organizácie – projektové tímy, výskumné tímy, vývojové tímy apod.
Iný pohľad na typy pracovných tímov prinášajú Sundstrom et al. (1990), ešte z počiatku
90. rokov minulého storočia. Na pracovné tímy nahliadajú z perspektívy nastavenia
hraníc medzi organizáciou a tímom, a rozdeľujú jednotlivé typy tímov do kategórii na
základe nasledujúcich charakteristík: diferenciácia, externá integrácia, pracovné cykly
a výstupy. Z hľadiska týchto štyroch charakteristík detailne popisujú štyri typy tímov: (1)
tímy zamerané na poradenstvo a zapojenie v organizácii; (2) tímy orientujúce sa na
výrobu a služby; (3) projektové a rozvojové respektíve vývojové tímy a (4) akčné
a vyjednávacie tímy.
Ďalšie vymedzenie typológie tímov prinášajú Griffith et al. (2003) s ohľadom na tri
dimenzie fungovania a komunikácie pracovného tímu, a to konkrétne úroveň využívania
technológie v práci v tíme, fyzická vzdialenosť respektíve prítomnosť medzi jednotlivými
členmi a podiel práce, ktorú tím vykonáva so svojimi členmi v čase alebo priestore. Na
základe týchto dimenzií rozlišujeme tri typy tímov: (1) tradičný – klasický tím, ktorý
komunikuje tvári v tvár; (2) zmiešaný – hybridný tím a (3) čisto virtuálny tím. V dnešnej
západnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje rozkvetom komunikačných technológii
a neobmedzených možností pripojenia sa na internet, tradičné tímy využívajúce
komunikáciu tvári v tvár už nie sú samozrejmosťou. Väčšina dnešných organizačných
pracovných tímov, predovšetkým v organizáciách fungujúcich na medzinárodnej úrovni,
obvykle zapadá do kategórie zmiešaných tímov, práve vďaka kombinácii virtuálnej
komunikácie sprostredkovanej e-mailom, telefónom či internetovými sieťami.
Špecifických typom pracovného tímu je tím virtuálny, ktorý všeobecne možno definovať
ako malú, dočasne pôsobiacu skupinu geograficky a/alebo časovo rozptýlených členov so
špecifickými znalosťami, ktorí koordinujú svoju prácu prevažne pomocou elektronických
informačných a komunikačných technológii a ich účelom je dosiahnutie jedného alebo
viac úloh organizácie. Úroveň virtuality je určená podľa nasledujúcich všeobecných
kritérií: fyzická vzdialenosť, čas, využívané technológie, pracovné postupy, diverzita
a kultúrne rozdiely (Brunelle, 2012).
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1.5 Faktory pôsobiace na pracovné tímy
Zameriame sa na faktory, ktoré pôsobia na pracovný tím, Sales et al. (2015) prinášajú
prehľad kritických aspektov, ktorá ovplyvňujú tímovú prácu. Autori svoje úvahy zhrňujú
do konceptu deväť “C“ (táto skratka vychádza z prvého písmena každého z aspektov
v anglickom jazyku). Celkovo o deväť aspektov, faktorov popísaných nižšie (Figúra 2).
Kritický aspekt

Definícia

Kooperácia

Motivačné hnacie sily tímovej práce – postoje, presvedčenia
a pocity v tíme, ktoré riadia správanie sa.
Vnímané nezlučiteľnosti v záujmoch, presvedčeniach alebo
názoroch jedného alebo viacerých členov tímu.
Využívanie behaviorálnych a kognitívnych mechanizmov
potrebných k splneniu úlohy a využitiu zdrojov v tíme za
účelom dosiahnutia výsledkov.
Recipročný proces vysielania a prijímania informácií členov
tímov, ktoré formujú a pretvárajú postoje, správanie
a kogníciu tímu.
Nastavenie cieľov tímu a stanovenie smeru, ktorý vedie
k úspešnému splneniu nastavených cieľov.
Spoločné porozumenie medzi členmi tímu, ktoré sa rozvíja
v dôsledku interakcií členov tímu vrátane vzájomného
porozumenia o úlohách, povinnostiach, cieľoch, normách,
misie tímu, oboznámenie sa so znalosťami, zručnosťami
a schopnosťami všetkých členov tímu.
Jednotlivé faktory relevantné pre výkonnosť tímu: kto je
dobrým člen tímu; aká je najlepšia konfigurácia vedomostí,
zručností a postojov jednotlivých členov tímu, akú úlohu
zohráva diverzita v efektívnosti tímu.
Situačné charakteristiky alebo udalosti, ktoré ovplyvňujú
prítomnosť či zmysel správania, ako aj spôsob a mieru,
do akej rôzne faktory ovplyvňujú výsledky tímu.
Predpoklady o vzťahoch medzi ľuďmi a ich prostredím,
ktoré sú zdieľané medzi identifikovateľnou skupinou ľudí
(napr. tímom, organizáciou, národom) a prejavujú sa
v hodnotách jednotlivcov, v presvedčení, normách pre
spoločenské správanie či artefaktoch.

Kľúčové stavy a procesy

Konflikt
Koordinácia

Komunikácia
Koučovanie

Ovplyvňujúce podmienky

Kognícia

Kompozícia

Kontext

Kultúra

Figúra 2: Prehľad kritických aspektov, ktorá ovplyvňujú tímovú prácu (Sales et al., 2015, s. 5)
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Holpp (1999) vymedzuje päť základných oblastí (z angl. Five Ps) a na ne nadväzujúcich
otázok, ktorým čelí akákoľvek organizácia, súčasťou ktorej sú pracovné tímy. Tieto oblasti
uchopujú faktory pôsobiace na fungovanie tímu, a zároveň svojím spôsobom vymedzujú
tím ako taký. Konkrétne model „päť P“ zastupujú nasledujúce oblasti:
• zmysel (z angl. purpose):
Prečo je tím v organizácii potrebný? Aké sú očakávania od tímu?;
• miesto (z angl. place):
Aké je miesto tímu v organizácii? Kto vyberá členov a formuje tím?;
• postavenie (z angl. power):
Aké sú zodpovednosti tímu? Aký je rozsah práce tímu?;
• plán (z angl. plan):
Kto z tímu bude robiť čo a ako? Aký je plán tímu?;
• ľudia (z angl. people):
Ako môže organizácia poskytnúť najlepšiu kombináciu ľudí a dosiahnuť tak najlepšie
výsledky?

1.6 Charakteristiky pracovných tímov
Holpp (1999) ako posledný, no ten najzásadnejší faktor pracovného tímu popisuje ľudí,
nakoľko sa domnieva, že práve od ľudí závisí to, aké výsledky bude tím respektíve
organizácia dosahovať. Prvou z charakteristík pracovných tímov sú teda ľudia – členovia
tímu, ktorí tím utvárajú a špecifikujú. A konkrétne svojou expertízou, skúsenosťami,
vzdelaním, ale aj osobnosťami, pracovným či komunikačným štýlom a ďalšími.
Ďalšou nadväzujúcou z charakteristík pracovného tímu ako celku je počet členov tímu,
pričom je pozornosť venovaná na takzvanú optimálnu veľkosť tímu. Názory autorov sa
rôznia, avšak zváženie veľkosti tímu je zásadným krokom pri vytváraní tímov
v organizácii, a teda táto charakteristika je kľúčová predovšetkým pre prax ako takú.
Veľkosť tímu pôsobí napríklad na kvalitu tímovej práce (Hoegl, 2005) či kvalitu
fungovania vzťahov v tíme (Aubé, Rousseau, & Tremblay, 2011). Napríklad Bahbouh
(2011) popisuje, že tímy by mali pozostávať z minimálne 3 a maximálne 20-30 členov
v súlade s vymedzením hornej hranice malej sociálnej skupiny. Dodáva, že schopnosť
odlíšenia medzi malou a veľkou sociálnou skupinou, a teda i vymedzujúcou hranicou pre
definovanie veľkosti tímu, spočíva v schopnosti členov skupiny (tímu) sa navzájom
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dohovoriť. Na základe rozsiahlych analýz pracovných tímov Wheelan (2009) poukazuje
na skutočnosť, že tímy o menšom počte vyššiu produktivitu a vykonávajú kvalitnejšiu
skupinovú prácu. A práve s rastúcim počtom členov tímu sa zvyšuje jednak komunikačná
štruktúra, náročnosť na koordináciu či možnosť aktívneho prispievania, a súčasne sa
zvyšuje riziko zaháľania či rozptylu zodpovednosti. Naopak Hoegl (2005) sa domnieva, že
neexistuje žiaden konkrétny počet ani rozpätie počtu členov tímu, ktorý by vyjadroval
optimálnu veľkosť tímu. Aj napriek tomu, najčastejšie autori uvádzajú známe takzvané
„magické“ číslo ±7“, ktoré podľa Krügera (2004) vyjadruje hranicu pre produktivitu tímu.
Veľmi významnou, vplyvnou a vo svojej podstate určujúcou charakteristikou pracovných
tímov je spoločný cieľ a zmysel činnosti, ktoré ako vyplýva z definície tímu pôsobia na
jeho celé dianie, ovplyvňujú jeho výkonnosť, súdržnosť, motiváciu (Katzenbach & Smith,
1993). Súčasne sa jedná o charakteristiku, ktorá všetkých členov tímu spája a vytvára
spoločný záväzok a zodpovednosť za jeho naplnenie. Ako uvádzajú Štikar et al. (2003),
najvyššou hodnotou pre pracovný tím nie je skupina sama o sebe, vrátane jej sociálnych
funkcií, ale práve predmet činnosti, ktorý je práve vďaka tímu naplňovaný. Aktivita, ktorú
pracovný tím vykonáva s úsilím naplniť ciele nadobúda preto hodnoty, a cieľ a jeho
naplňovanie vlastne splývajú (Rozehnalová, 2008). Zároveň zmysluplne a relevantne
nastavený cieľ môže pozitívne pôsobiť na motiváciu všetkých členov tímu.
Kolejová (2006) popisuje tri typy cieľov:
(1) kooperatívny cieľ – prepojuje a nadväzuje na jednotlivé činnosti, predpokladá úspech
všetkých jednotlivcov, úspech tímu, vytvára tiež závislosť medzi členmi tímu, čo môže do
tímu prinášať pozitívny efekt vzájomnej pomoci;
(2) konkurenčný cieľ – podporuje snahu jednotlivca alebo tímu vyniknúť, presadiť sa, čo
môže práve na individuálnej úrovni pôsobiť na tím protichodným spôsobom;
(3) individuálny cieľ – vymedzuje každého člena a jeho individuálnej úlohy v tíme.
Autorka usudzuje, že pre tím je najvýhodnejší kooperatívny cieľ, ktorý do tímu vnáša
dôveru, vzájomnú podporu a komunikáciu, pozitívne interakcie a výmenu skúsenosti či
rôznych uhlov pohľadu na konkrétnu úlohu. Dovolím si tvrdiť, aj že vzhľadom
k mnohoúrovňovému poňatiu cieľov, do fungujúceho tímu patria všetky ciele a bežne sa
v ňom aj objavujú, či už na vedomej alebo nevedomej úrovni.
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Ďalšou z charakteristík je diverzita v tíme, ktorú môžeme chápať ako rozmanitosť
jedincov (členov v tíme) z hľadiska veku, pohlavia/genderu, psychických a fyzických
vlastností, etnickej príslušnosti, náboženského vyznania, vzdelania, skúsenosti, a ďalších
iných vlastností. Diverzitu môžeme definovať tiež ako subjektívnu skúsenosť sociálnych
kategórií, ku ktorej členovia cítia, že patria, vnímajú pocity spolupatričnosť (Horwitz &
Horwitz, 2007). Tieto kategórie alebo spoločenské identity jedinca sa môžu v rôznych
kontextoch v rôznych časoch prejavovať rôzne (Garcia-Prieto, Bellard, & Schneider,
2003). Špecifickým typom diverzity v tíme je kultúrna rozmanitosť, ktorá podľa Mannixa
a Neale (2005) môže ovplyvňovať tímy troma potenciálne protichodnými spôsobmi,
vychádzajúc z teórie podobnosti a príťažlivosti (Newcomb, 1968), teórie identity
a sociálnej kategorizácie (Tajfel, 1982). Na druhej strane, podľa teórií spracovania
informácii, diverzita môže prinášať do tímu rôznorodosť. Rôznorodý tím pokrýva širšie
spektrum informácií, zapája sa do širšieho okruhu sietí či perspektív, a môže tak prinášať
vylepšené spôsoby riešenia problémov, vyššiu tvorivosť, inovácie či adaptabilitu tímu
(Mannix & Neale, 2005).
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2. VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRÁCE V TÍME
Ako už bolo vyššie vymedzené, pracovný tím je skupina jedincov so spoločným cieľom,
obvykle závislí jeden na druhom za účelom jeho dosiahnutia. Toto poslanie kladie na tím
mnoho požiadavkou a prináša so sebou aj mnoho psychologických aspektov v práci. Tie
môžu pozitívne či negatívne podporovať fungovanie tímu ako takého. Vzhľadom k téme
práce, ktorá pojednáva o jednom z najvýznamnejších aspektov, a to je komunikácia
(bližšie popísaná v nasledujúcej kapitole), je pozornosť venovaná vybraným aspektom,
ktoré súvisia s komunikáciou a výkonnosťou. Bližšie sú popísané nasledovné aspekty:
dôvera, psychologické bezpečie, spolupatričnosť, záväzok, motivácia.

2.1 Dôvera
Vo väčšine definícii je dôvera definovaná ako dôvera voči ostatným, ako všeobecné
očakávanie dobrej vôle u ostatných ľudí (Couch & Jones, 1997). Ak dôvera v pracovnom
tíme chýba, obvykle nikto nebude chcieť riskovať a vykročiť ako prvý čím všetci členovia
budú obetovať zisky z spolupráce v oblasti zvyšovania efektívnosti (Sabel, 1993). Na
základe rozsiahlej metaanalýzy bolo preukázané, že dôvera má pozitívny vplyv na
výkonnosť pracovných tímov (De Jong, Dirks, & Gillespie, 2016).
V kontexte pracovných tímov na dôveru možno nahliadať z hľadiska objektu:
• Dôvera v seba samého: Viera vo vlastné schopnosti, vlastnú hodnotu, v možnosť
spoľahnutia sa sám na seba, ktorá sa tvorí už od detstva. Jedná o významnú
charakteristiku každého člena z tímu, i vzhľadom k ďalším typom dôvery, ktorých
môže byť predpokladom. Zároveň sebadôvera môže pôsobiť na výkon jedinca, na jeho
proaktivitu či schopnosť zvládať náročné situácie.
•

Interpersonálna dôvera: Couch a Jones (1997) vo svojej štúdii prinášajú poznatky
o tom, že existuje takzvaná vzťahová (interpersonálna) dôvera, ktorá je rozvíjaná
medzi dvoma blízkymi jedincami, ktorý sú v kontakte, vyznačuje sa priamou
komunikáciu a interakciou. S ohľadom na dĺžku, intenzitu či pravidelnosť kontaktu
medzi jednotlivými členmi tímu sa neustále vytvára dôvera. Jedná sa o dynamický
prvok v tíme, môže mať rôzne podoby s rôznymi členmi tímu, no z psychologického
hľadiska je vnímaný ako stavebný základ predovšetkým vo vzťahovej rovine v tíme.
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•

Systémová dôvera: Dôvera v systém, a konkrétne v tím, v oddelenie či v organizáciu.
Ten si každý jedinec v organizácii utvára už od počiatku jeho pôsobenia.

Perspektíva troch úrovni dôvery sa vzhľadom k fungovaniu tímu a všetkým procesom
(bližšie v štvrtej kapitole) môže sa v čase meniť, dôvera je dynamická. Z psychologického
hľadiska vnímam, že v pracovnom tíme je budovanie dôvery významným aspektom, ktorý
pôsobí ako na jednotlivých členov, tak na ďalšie iné aspekty v tíme, ako napríklad aj na
komunikáciu a výkonnosť, ktoré sú ústrednou témou tejto práce. I preto vnímam ako
dôležité poukázať na význam tohto psychologického aspektu, ktorý súvisí a pôsobí
na ďalšie nižšie popísané. Dôvera úzko súvisí aj s ďalším popísaným aspektom, a to je
psychologické bezpečie.

2.2 Psychologické bezpečie
Psychologická bezpečnosť v tíme (z angl. team psychological safety) je definovaná ako
spoločné presvedčenie, že tím poskytuje bezpečné podmienky pre interpersonálne
kontakt, riskovanie (Edmondson, 1999). Pomerne často je tento aspekt považovaný za
samozrejmosť a dlho sa mu nevenovala pozornosť, pričom však silne podmieňuje
fungovanie na úrovni jednotlivca, ako aj tímu ako celku. Napriek tomu, že niekedy sa
v tíme explicitne diskutuje o nekomunikovaných presvedčeniach o interpersonálnych
normách, ich explicitnosť však nemení podstatu tímovej psychologickej bezpečnosti.
Tento konštrukt psychologického bezpečia má svoje korene vo výskume organizačnej
zmeny (Schein & Bennis, 1965), ktorý diskutovali o potrebe vytvoriť psychologickú
bezpečnosť pre jednotlivcov, ak sa majú cítiť bezpečne a schopní meniť sa. Tento termín
neoznačuje ani nepríjemný pocit tolerancie či nepríjemne pozitívny vplyv, ale skôr ako
popisuje Edmondson (1999) sa jedná o pocit dôvery, že tím nebude nijako v rozpakoch,
nebude trestať niekoho, kto hovorí či za to, čo hovorí. Táto dôvera pramení z vzájomného
rešpektu a dôvery medzi členmi tímu. A práve psychologické bezpečie uľahčuje tímu, aby
mohol podnikať kroky na vykonanie svojej práce, dosiahnutia nastavaných cieľov
v bezpečných, rešpektujúcich podmienkach.
Tento aspekt je prepojenými aj s nasledujúcimi aspektami spolupatričnosti, kde práve
psychologické bezpečie v tíme môže prinášať tento pocit spolupatričnosti, a súčasne i naň
nadväzujúci záväzok či motivácia, ktoré pôsobia na jedinca, ako aj na tím ako celok.
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2.3 Spolupatričnosť
Pojem (z angl. belonging) pôvodne definuje Anant (1966), ktorý popisuje spolupatričnosť
ako pocit osobnej angažovanosti v sociálnom systéme, jedinec sa cíti byť nevyhnutnou,
neoddeliteľnou súčasťou systému. Maslow (1954) identifikoval potrebu spolupatričnosti
ako základnú ľudskú potrebu a zaradil ju ako tretiu do svojej pyramídy potrieb.
Predpokladaná potreba vytvárať a udržiavať silné, stabilné medziľudské vzťahy je silnou,
a základnou motiváciou každého jedinca. Ľudia hľadajú časté, aktívne pozitívne interakcie
v kontexte dlhodobých vzťahov. Výsledky štúdie (Baumeister & Leary, 1995) poukazujú
na viacnásobné vzťahy medzi potrebou patriť a kognitívnymi procesmi, emocionálnymi
vzorcami, reakciami správania a zdravia či blahobytu (Sedgwick & Yonge, 2008).
Pocit spolupatričnosti je pre každého člena tímu, ale pre tím ako taký je významným
psychologických aspektom, ktorý je zakorenený v potrebe prijatia v skupine. Akceptáciu
člena tímu a jeho integráciu v tíme môžeme chápať ako pocit jedinca, že je členom tímu
a pocit tímu, že jedinec je súčasťou. Dochádza teda k vzájomnému vnímaniu a pocitu
spolupatričnosti. Štúdia, ktorá skúmala vzťah medzi kultúrnou inteligenciou a prijatím
členov medzinárodných tímov ukazuje, že prijatie súvisí práve s kultúrnou inteligenciou,
ako aj znalosť členov tímu, pracovné kompetencie, rozptyl tímu, udalosti a dynamika tím
(Flaherty, 2008). Naopak na základe fenomenologicky pojatej štúdie bol preukázaný ako
najsilnejší pocit v pracovnom kontexte, pocit spolupatričnosti v rámci objavenie seba
samého v práci, a teda viac zameraný na jedinca než tím (McClure & Brown, 2008).
Uvažujeme o spolupatričnosti ako o psychologickom aspekte práce v tíme, práve tím
prináša pre jednotlivca pôsobiaceho v organizácii, miesto – pocit, že niekam patrí. Z tohto
pohľadu sa domnievam, že pocit, že jedinec v organizácii nie je samostatná jednotka môže
byť posilňujúcim, za predpokladu, že pociťuje ako člen tímu prijatie, a naopak prijatie
dokáže poskytovať aj ostatným. A práve v tomto ohľade vnímam, že spolupatričnosť je
významným psychologickým aspektom tímu.

2.4 Záväzok
V širšom poňatí záväzok (z angl. commitment) môžeme definovať ako ochotu zotrvať,
vydržať v aktivite, môže hovoriť o záväzku k organizácii a záväzku k zamestnaní (CooperHakim & Viswervaran, 2005). V literatúre je popísaný tiež tímový záväzok, ktorý spočíva
v sile zapojenia, úsilia členov tímu a identifikáciou s tímom a jeho poslaním (Mowday,
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Steers, & Porter, 1979; Bishop, Scott, & Burroughs, 2000). Dostupné štúdie záväzku
v pracovných tímoch poukazujú na súvislosti s ďalšími premennými, napríklad je
preukázaná súvislosť s výkonnosťou tímu, s organizačným správaním (Bishop, Scott, &
Burroughs, 2000), s úrovňou individuálneho neformálneho učenia (Kukenberger,
Mathieu, & Ruddy, 2015), so spokojnosťou v práci (Foote & Li-Ping Tang, 2008).
Záväzok k tímu je psychologický aspekt, ktorý je dynamický a môže sa situačne meniť.
Vyššie popísané dôvera, psychologické bezpečie a spolupatričnosť v tíme môžu pôsobiť
na tímový záväzok. Nehovoriac o tom, že tímový záväzok následne môže pozitívne či
negatívne pôsobiť na výkonnosť tímu či kvalitu interakcie.

2.5 Motivácia
Motiváciu môžeme chápať ako hnací motor pre vykonávanie akejkoľvek činnosti. Existuje
množstvo pohľadov a teórii, ako napríklad Maslowa (1954), ktorá opisuje motiváciu
prostredníctvom hierarchie potrieb v živote človeka a ich naplňovaní potrieb. Iný pohľad
na motiváciu v pracovnom kontexte rozpracoval Herzberg (1959) v dvojfaktorovej teórii
motivácie, kde vysvetľuje dva základné zdroje motivácie, a konkrétne hygienické faktory
a motivátory. McClelland (1987) popisuje motiváciu v troch rozmeroch: 1. motiváciu
k dosiahnutiu úspechu, hnacím zdrojom je potreba uspieť; 2. motivácia patriť niekam,
hnacím zdrojom sú vzťahy a potreba dobre spolupracovať s ostatnými; 3. motivácia
k moci, hnacím zdrojom je schopnosťou dominovať a manipulovať s cieľmi, smerom
alebo rozhodnutiami.
Motivácia v kontexte pracovných tímov však nie je len na potrebách a hnacích zdrojoch
jedinca, jej silu determinujú tiež stimuly či ciele pre tím ako celok. Motivovaný jedinec je
schopný sám seba motivovať a regulovať si nároky, potreby či požiadavky, a zároveň je
schopný proaktívne prepojovať svoje vlastné záujmy so záujmami tímu, organizácie.
Motivácia je často definovaná ako proces energizácie jedinca, zameranie a udržanie
činnosti, za účelom dosiahnuť nastaveného cieľa. V kontexte pracovného tímu teda
môžeme na motiváciu nahliadať ako na energizujúci psychologický prvok, ktorý môže
motivovať aj ostatných členov tímu. Na tímovú motiváciu môžeme nahliadať ako na
koordináciu úsilia a intenzity kolektívneho úsilia zameraného na spoločný tímový cieľ.
Park, Spitzmuller a DeShon (2013) predstavujú šesť obsahových oblastí motivácie tímu:
tímový dizajn, tímové potreby, tímové ciele, tímová samoregulácia, tímová vnímaná
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účinnosť a tímové naladenie. Autori prinášajú tento model a zdôrazňujú dynamický
a kolektívny charakter motivácie v tíme.
Tímy, rovnako ako jednotlivci, sú motivovaní všetkým, v čo veria, že im pomôže dosiahnuť
ich ciele. Napriek tomu tímy musia tiež zdieľať niektoré kolektívne presvedčenia, ak budú
úspešné. Clark (2005) v tomto ohľade popisuje, že úlohou manažérov a vedúcich tímov
(prípadne členov tímov v tímoch bez vedenia) je dosiahnuť päť motivačných cieľov:
• podporovať vzájomného rešpektu odbornosti všetkých členov tímu;
• pomáhať slabším členom tímu s prejavom, že ich úsilie je dôležité pre úspech tímu;
• podporovať spoločnej viery v kooperatívne schopnosti tím;
• všímať si a oceňovať členov tímu zodpovedných za ich individuálne príspevky do
tímového úsilia;
• orientovať sa na tímového konkurenčného ducha mimo tím a organizáciu.
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3. SKUPINOVÁ KOMUNIKÁCIA V PRACOVNÝCH TÍMOCH
Vzhľadom k ľudskej prirodzenosti je komunikácia kľúčovým faktorom, ktorý vytvára
a rozvíja osobnosti, významy, vzťahy (Popescu, 2012). Komunikácia je aspekt všetkých
systémov, Gardiner (2008) prirovnáva komunikáciu k lepidlu, ktoré drží pohromade
všetky prvky systému. V kontexte pracovných tímov je komunikácia považovaná za
základnú esenciu všetkých typov interpersonálnych, tímových či organizačných vzťahov
(Dinh & Salas, 2015). Pracovné tímy by bez skupinovej komunikácie nemohli fungovať,
naopak však môžu lepšie fungovať práve vďaka skupinovej komunikácii.
3.1 Poňatie a význam komunikácie
Pojem „komunikácia“ má svoj pôvod z latinského slova communicare, ktoré nesie význam
spoločného zdieľania, činenia niečoho spoločným (Vybíral, 2009), v anglickom preklade
making common, vytváranie spoločného, čo bolo oddelené (Hoover, 2002). Definícii, ktoré
sa vymedzujú komunikáciu ako takú je mnoho.
Frey, Botan a Kreps (2000) komunikáciu definujú ako proces organizovania zdieľaní
s cieľom vytvoriť význam, zmysel. Zdieľanie zahrňuje slová, gestá, zvuky, činnosti, ktoré
umožňujú jedincovi vyjadriť seba samého vo vzťahu k druhým, ako súčasť interakcie.
Spôsob vyjadrenia jedinca môže prebiehať ako na verbálnej, neverbálnej či na
symbolickej úrovni. V kontexte komunikácie, pod pojmom organizovanie rozumieme
proces formulácie, prijatia a reakcie jedinca na verbálne či neverbálne zdieľanie. A čo sa
týka vytvárania významu či zmyslu, jedná sa o interpretáciu zdieľania a jej pochopenie.
Zjednodušenú definíciu v podobnom duchu prináša Janoušek (2008), ktorý komunikáciu
definuje ako špecifickú formu spojenia medzi ľuďmi, prostredníctvom ktorej dochádza
k dávaniu a prijímaniu významov.
V rámci poňatia skupinovej komunikácie hovoríme sa o interpersonálnej komunikácii vo
vnútri skupiny (súboru) jednotlivcov, pričom však jednotlivcov spojujú určité väzby, ciele
alebo určitý stupeň organizácie či vnútorného usporiadania (DeVito, 2008). V kontexte
problematiky pracovných tímov a tímovej práce, Hoover (2002) prináša podobnú
definíciu nadväzujúc na Freya, Botana a Krepsa (2000), ktorý charakterizuje komunikáciu
ako proces vytvárania zdieľaného významu s cieľom prepojiť ľudí a myšlienky spoločne.
Vzhľadom k významu komunikácie hovoríme predovšetkým o vzťahovom význame
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komunikácie, nakoľko práve vďaka komunikácii môžeme nadväzovať vzťahy,
spolupracovať s druhými, udržovať vzájomné väzby, a teda zdieľať význam s druhými.
Autori Dickinson a McIntyre (1997) podrobnejšie skúmali tímové procesy a na základe
rozsiahlych analýz tímov vymedzujú sedem základných komponentov tímovej práce:
komunikácia, tímová orientácia, vedenie tímu, monitoring, spätná väzba, výpomoc
(vzájomná podpora) a koordinácia. Pričom práve komunikáciu považujú za hlavný
komponent všetkých tímových procesov (Figúra 3). Komunikáciu chápu ako aktívnu
výmenu informácii medzi členmi tímu, ktorá je nadradená všetkým vymedzeným
komponentom tímovej práce (Dickinson & McIntyre, 1997).

Figúra 3: Sedem základných komponentov tímovej práce (Dickinson & McIntyre, 1997, s. 21)

3.2 Typy komunikácie
Existuje množstvo delení a spôsobov ako vymedziť typy komunikácie. Prinášame
relevantné delenie odpovedajúce zameraniu na skupinovú komunikáciu v tímoch.
Najtradičnejšie delenie komunikácie popisuje tri základné typy: verbálnu, neverbálni,
paraverbálnu. Komunikáciu môžeme rozdeliť podľa typu komunikačného kanálu, ktorý
rozumieme ako prostriedok, ktorým je informácia prenesená. Uvažujeme o komunikácii
založenej na zmyslových kanáloch, môžeme rozlišovať komunikáciu zrakovú (vizuálnu),
sluchovú (auditívnu), prípadne hmatovú (a dokonca by sme mohli uvažovať o čuchovej
a chuťovej založené na chemických podnetoch).
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Ďalším delením komunikácie je podľa použitia komunikačných prostriedkov, napríklad
osobný kontakt, e-mail, telefón, počítač, video hovor, a iné, pričom môžu byť vyššie
vymedzené zmyslové kanály často obmedzené v závislosti na type. Obmedzenosť
vzhľadom kanálu však prináša i obmedzenosť v prenose informácií. Bližšie k tomu
deleniu pojednáva časť zameraná na špecifiká komunikácie v pracovných tímoch v ďalšej
časti kapitoly.
Vďaka obrovskému rozvoju komunikačných technológii a globalizácie, ktoré majú svoj
presah do pracovných tímov, je čoraz častejší a bežnejší fenomén virtuálnej skupinovej
komunikácie. A teda v tomto ohľade sú rozlišované dva základne typy komunikácie
(DeVito, 2008): osobná komunikácia / komunikácia tvári v tvár (z angl. face-to-face)
a komunikácia elektronická / online komunikácia / pôvodne počítačom sprostredkovaná
(z angl. computer-mediated communication) dnes s rozšírením na ďalšie technologické
vymoženosti, a to predovšetkým požívanie chytrých telefónov či tabletov, ktoré čoraz
častejšie nahradzujú funkciu počítača.
Komunikácia v pracovných skupinách či tímoch zahŕňa komunikáciu súvisiacu s úlohami
(napríklad zdieľanie informácií, plánovanie a kritické hodnotenie) a komunikácia, ktorá
sa netýka úloh. Weldon et al. (1991) popisujú takzvanú komunikácia budovania morálky
(z angl. morale-building communication), ako častú formu komunikácie, ktorá sa netýka
úloh. Komunikácia v oblasti budovania morálky definujú ako komunikáciu, ktorá
povzbudzuje členov skupiny alebo tímu, aby lepšie vystupovali tým, že si vymieňajú
prejavy nadšenia, pozitívnu spätnú väzbu a povzbudzujúce slová týkajúce sa výkonu člena
tímu alebo tímu ako celku.

3.3 Špecifiká komunikácie v pracovných tímoch
Špecifiká komunikácie v pracovných tímoch závisia na kontexte, ktorý pôsobí na úrovni
jednotlivca ako aj na úrovni tímu, ovplyvňujú čo a akým spôsobom je komunikované.
Kontext do značnej miery pôsobí na význam zdieľania. DeVito (2008) rozlišuje štyri typy
kontextu v komunikácii: fyzický (konkrétne prostredie), kultúrny (životný štýl, hodnoty,
presvedčenia, zvyklosti, spôsoby správania), sociálne-psychologický (vzťahy, postavenie,
normy, formálnosť či neformálnosť) a časový (oznámenie v postupnosti udalostí), pričom
všetky štyri kontexty môžu na seba navzájom pôsobiť.
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Neodmysliteľnou súčasťou kontextu komunikácie je typ pracovného tímu, v ktorom
komunikácia prebieha. V úvahu berieme či už pôsobenie s ohľadom na sociokultúrne
podmienky, pôvod, odvetvie v ktorom sa tím špecializuje. Nakoľko našu pozornosť venuje
práve pracovným tímom, je na mieste si uvedomovať a špecifikovať kontexty, ktoré môžu
pôsobiť na komunikáciu či výkonnosť tímu. Pre ilustráciu rozličných typov vzhľadom ku
kontextu, môžeme hovoriť napríklad o pracovných tímoch, ktoré fungujú vo vrcholovom
manažmente, alebo úplne iný kontext majú tímy fungujúce v extrémnych podmienkach,
zásahové jednotky, virtuálne tímy či tímy vrcholových športovcov.
Zároveň kontext pre komunikáciu v tíme determinujú špecifické podmienky, ktoré
vytvára organizácia pre jednotlivcov respektíve pre pracovné tímy. Príkladom môže byť
napríklad zdieľanie spoločnej kancelárie, ktorá môže pôsobiť na častosť kontaktu, ale tiež
i protichodným spôsobom na skupinovú komunikáciu. Taktiež organizácia obvykle
nastavuje a prináša do tímov komunikačné kanály (média), aj keď i tímy si môžu svoje
komunikačné kanály špecifikovať či voliť podľa potrieb.
Ďalším špecifikom, ktoré pôsobí na skupinovú komunikáciu v tíme sú používané
komunikačné kanály, nakoľko práve komunikačné kanály charakter komunikácie
podmieňujú a utvárajú. Štěpánková (2013), ktorá sa venuje problematike komunikácie vo
virtuálnych tímoch, uvádza bohatosť zdieľaných informácii s ohľadom na používaný
komunikačný kanál (Figúra 4).

Figúra 4: Bohatosť zdieľaných informácii s ohľadom na používaný komunikačný kanál (Štěpánková, 2014, s. 32)
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Často sa v pracovných tímoch vyskytuje kombinácia viacerých komunikačných kanálov,
čo samozrejme prináša i zložitosť v komunikačnej štruktúre a komunikačných vzťahoch.
Ďalším špecifikom komunikácie sú komunikačné štýly jednotlivých členov tímu, ktoré
sa samozrejme rôznia a zohrávajú dôležitú úlohu napríklad pri vnímaní práce či zdieľaní
poznatkov (De Vries, Van den Hooff, & de Ridder, 2006). Komunikačný štýl Plaňava
(2005) definuje ako účel, spôsob a okolnosť v interpersonálnej komunikácii, pričom
vymedzuje päť základných komunikačných štýlov, vzťahujúcich k nášmu kultúrnemu
okruhu: 1. konvenčný; 2. konverzačný; 3. operatívny; 4. vyjednávací; 5. osobný, intímny.
S ohľadom na ten ktorý komunikačný štýl pripisuje jeho účel, pozíciu vo vzťahu, dištanciu,
citové prejavy a príklady. Je preto dôležité poznamenať, že práve všetky tieto typy a s nimi
súvisiace charakteristiky špecifikujú a utvárajú komunikáciu v každom pracovnom tíme,
a jednotlivo medzi členmi tímu, i s ohľadom na špecificky komunikačný štýl jednotlivcov.

3.4 Komunikačná štruktúra
Komunikácia v pracovnom tíme je neustály dynamický proces, ktorý je určený
komunikačnou štruktúrou a počtom členov tímu. Zároveň však môže v každom tíme
situačne alebo s ohľadom na postavenie či rolu v tíme, dochádzať k istým komunikačným
sieťam v rámci komunikácie. Nižšie sú graficky znázornené najčastejšie komunikačné
siete (Figúra 5). Hlavným rozdielom medzi jednotlivými komunikačnými sieťami je
miera, do akej sú centralizované alebo decentralizované (Ramos, 2012). Význam
komunikačnej siete spočíva v jej potenciálnych účinkoch na premenné, ako je napríklad
rýchlosť, presnosť, morálka, vedenie, stabilita, organizácia či flexibilita.

Figúra 5: Typy komunikačných sietí (Lunenburg, 2011, s. 2)
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Z vyššie uvedených, práve posledná komunikačná sieť „všetky kanály“ respektíve často
označovaná ako „celokanálová sieť“ je rozšírením kruhovej siete umožňuje každému
členovi slobodne komunikovať so všetkými ostatnými osobami (hovoríme o takzvanej
decentralizovanej komunikácii v porovnaní s „kolesom“, ktorá je typickým príkladom
centralizovanej komunikácie). A práve na túto formu komunikačnej siete nadväzujeme
s ohľadom na komunikačnú štruktúru v tíme.
S rastúcou veľkosťou tímu rastie i zložitosť komunikačnej štruktúry medzi všetkými
členmi. Figúra 6 znázorňuje tento efekt s dramatickým nárastom plných komunikačných
štruktúr v tíme 4-člennom tíme (6 prepojení) oproti tímu s 10 členmi (45 prepojení).
Pričom komunikácia medzi všetkými členmi sa stáva s rastúcim počtom stále zložitejšou,
väčšia veľkosť tímu totižto vytvára silnejšiu potrebu koordinovať a facilitovať zapojenie
rôznych členov tímu. Kombinácia týchto dvoch hlavných myšlienok poukazuje na
skutočnosť, ako sa pri príchode nového člena tímu, tímová práca stáva čoraz náročnejšia
s ohľadom na čas a zdroje (Hoegl, 2005).

Figúra 6: Porovnanie komunikačnej štruktúry s 4 a 10 členmi (Hoegl, 2005, s. 211)

Kvalita komunikácie v tíme je do určitej miery determinovaná komunikačnými sieťami
a štruktúrou. Nejde však opomenúť, že v tomto dynamickom procese vznikajú a neustále
prebiehajú komunikačné vzťahy, ktoré môžu pôsobiť protichodným spôsobom na kvalitu
komunikácie či fungovanie tímu.

3.5 Komunikačné vzťahy
Od komunikačných sietí a komunikačnej štruktúry presunieme našu pozornosť na
komunikačné vzťahy vzhľadom ku skupinovej komunikácii. Yomamato (2003) vo svojej
štúdii zameranej na adaptívnu skupinovú komunikáciu cez aktívne siete prináša
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rozdelenie rôznych typov komunikačných vzťahov z hľadiska vysielateľa a príjemcu
informácie (Figúra 7). Zohľadnený je počet vysielateľov (V-Vn) a príjemcov (P-Pn), smer
vysielania informácie (znázornené šípkami).
Nadväzujúc na grafické zobrazenie nižšie, autorka štúdie Yamamoto (2003) popisuje šesť
typov komunikačných vzťahoch, ktoré vznikajú a v rámci nich tri typy prebiehajúcich
procesov: reprodukcia, zlúčenie a výber.

Figúra 7: Šesť typov komunikačných vzťahov z hľadiska vysielateľa a príjemnca (Yomamato, 2003, s. 48, s. 51)

(1) Unicast 1:1 – komunikácia prebieha jeden (V) na jedného (P), pričom sa jedná o
priamy vzťah, najjednoduchšiu, základnú formu každého z komunikačných vzťahov;
(2) Multicast 1:n – komunikácia, kedy informácia je vysielaná od jedinca (V) ku skupine,
k viacerým jedincom súčasne (P-Pn);
(3) Concast n:1 – komunikácia, kedy viac jedincov (V-Vn) komunikuje s jednou osobou;
(4) Anycast 1:1(n) – komunikácia, v ktorej jedinec (V) komunikuje ku vybranému
akémukoľvek jedincovi (Pn);
(5) Multiconcast n:m – komunikácia, v ktorej je viac jedincov (Vn-Pm) zapojených do
komunikácie medzi sebou;
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(6) Multiconcast n(m):m(n) – komunikácia, v ktorej je viac jedincov zapojených do
komunikácie medzi sebou navzájom (Vn-Pm), vysielateľ môže byť súčasne i prijímateľ
a naopak (Yamamoto, 2003).
Posledný z uvedených modelov, model (6) je síce najkomplikovanejší, no zároveň reálne
znázorňuje komunikačné štruktúry vo vnútri 6-člennej skupiny. Súčasne tento model
obsahuje všetky z popísaných charakteristík (procesov), ktoré prebiehajú na úrovni
komunikácie: reprodukcia, výber, zlúčenie (Yamamoto, 2003).
Uvažujeme teda o komunikačných štruktúrach v pracovných tímoch, je nesmierne
dôležité si v rámci výskumu a tiež praxe uvedomovať všetky úrovne v komunikácii. Ako
bližšie popisuje Höschlová (2014), uvedené modely sú skôr chápané v rámci starého
lineárneho modelu, chýba tu spätno-väzobný systém. V reálnom osobnom kontakte tvári
v tvár tieto modely nedávajú úplne zmysel, nakoľko jedinec môže vnímať reakcie druhých
(napríklad neverbálneho charakteru). A ďalej dodáva, že prínosom tohto pohľadu na
komunikačné vzťahy je všímať si, aké komunikačné vzťahy sú skúmané, nakoľko je
bežnou realitou akéhokoľvek tímu, že komunikačné úrovne sa rôznia a niektoré zdieľania
či informácie sú len medzi štyrmi očami (Höschlová, 2014).
Uvedený model je pomerne zjednodušujúci, a to nielen z hľadiska chýbajúcich spätnoväzobných systémov. V rámci komunikačných vzťahoch dochádza k dynamike, procesy
v rámci systému sa môžu diať paralelne, súčasne nie je braná v úvahu ani frekvencia
nadviazania komunikácie. Zároveň veľmi záleží akým komunikačným kanálom prebieha
komunikácia, a teda nie len čo sa týka dynamiky a procesov vo vnútri sa dejúcich. Uvedené
komunikačné modely pôsobia staticky a pomerne zjednodušujúco. A práve preto,
uvažujeme o komunikácii v tíme ako o dynamickom procese, je veľmi dôležité brať
v úvahu ďalšie aspekty v komunikačných vzťahoch. Príkladom môže byť zameranie
komunikačných škál: kvalita komunikácie, dôležitosť komunikácie, frekvenciu, efektivitu
či možnosť uplatnenia názoru v tíme a ďalšie (Bahbouh, 2011).
Domnievam sa, že pre efektívnu skupinovú komunikáciu je potrebné jednak situačne
prispôsobovať rôzne komunikačné štruktúry, s ohľadom na veľkosť či štruktúru,
dostupnosť členov tímu, a súčasne venovať pozornosť prebiehajúcim komunikačným
vzťahom v tíme. Inými slovami, v rámci skupinovej komunikácii v tíme je dôležité zvážiť
aká informácia je potrebná na zdieľanie s celým tímom a aké informácie môžu byť
komunikované len s časťou tímu, a tiež akým spôsobom.
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4. TÍMOVÉ PROCESY
Procesy prebiehajúce na úrovni tímu je možné rozdeliť z niekoľkých hľadísk a delenie tak
môže mať rôzne rámce. S ohľadom na naše zameranie práce uvádzame dve relevantné
typy delenia tímových procesov, a konkrétne vo vzťahu ku komunikácii a vo vzťahu
k výkonnosti. Špeciálnu pozornosť venujeme interakcii medzi členmi tímu.

4.1 Tímové procesy vo vzťahu ku komunikácii
Príkladom môže byť už zmienené delenie z predchádzajúcej kapitole, a teda podľa
Dickinsona a McIntyrea (1997). Autori podrobnejšie skúmali tímové procesy a na základe
ich rozsiahlych analýz tímov vymedzujú sedem základných komponentov tímovej práce
(Figúra 3 dostupná v predchádzajúcej kapitole), kde práve komunikácia je nadradeným
komponentom. Jedná sa o nasledujúce bližšie popísané komponenty:
1. Komunikácia: odrážajú sa v nej všetky ostatné komponenty uvedené nižšie;
2. Tímová orientácia: postoje k tímu ako celku a k jednotlivým členom tímu, k tímovým
cieľom, prípadne k vedeniu tímu;
3. Vedenie tímu: formálne, neformálne vedenie; plánovanie, spôsob organizácie aktivít
smer a štruktúra vedenie zo strany lídra prípadne ďalších členov tímu;
4. Monitorovanie: všímanie si aktivity a výkonu jednotlivých členov tímu a výkonu tímu
ako celku, porozumenie individuálnych úloh člena tímu a ostatných členov tímu;
5. Spätná väzba: vzájomné poskytovanie, prijímanie, vyhľadávanie medzi členmi tímu;
6. Výpomoc: pomoc druhým, vzájomné zastupovanie a výmena znalosti, miera, do akej
členovia tímu účinne pomáhajú navzájom vykonávať svoje úlohy (poznámka autorky:
doporučený preklad podľa Bahbouha (2011) z angl. backup behavior, v ďalšom texte
už používaný termín výpomoc);
7. Koordinácia: vykonávanie tímových aktivít a poskytovanie vzájomných reakcií,
efektívna implementácia ďalších komponentov (napríklad komunikácia, výpomoc,
monitorovanie).
Všetky z uvedených komponentov v rámci tohto delenia tímových procesov súvisia
a pôsobia na výkonnosť tímu. Toto vymedzenie som obmedzila s ohľadom na základnú
ideu delenia a teda v tomto prípade zastrešujúcu komponentu. Napríklad McIntyre a Salas
(1995) poznamenali, že výpomoc je ako zručnosť jadrom tímovej práce. Autori dodávajú,
že práve výpomoc je rozhodujúca pre sociálne aj pracovné výkonnosť tímov.
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4.2 Tímové procesy vo vzťahu k výkonnosti
Z dostupnej literatúry, uvádzame prehľadný koncepčný rámec vymedzujúci tímové
procesy vzhľadom k efektivite a výkonnosti pracovných tímov. Obsahuje celkom desať
dimenzií tímových procesov, zahrňujúce tri kategórie vyššieho radu s ohľadom na časový
rámec (Figúra 8). Autori prinášajú tento systematický prístup k meraniu tímových
procesov a tiež k lepšiemu pochopeniu tímovej práce, ktoré môže v praxi prispievať
k efektívnejším a výkonnejším tímom v organizáciách (Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001).
Podobne ako u vyššie uvedeného delenia, všetky nižšie uvedené procesy sú úzko
prepojené s komunikáciou a bez nej by nemohli ani prebiehať. Toto vymedzenie delenia
tímových procesov vo vzťahu k výkonnosti som obmedzila len formálne a vzhľadom

Akčné procesy

Prechodné procesy

k zastrešujúcej myšlienke autorov delenia.
Dimenzia procesu

Definícia

Formulácia misie
a plánovanie

Interpretácia a hodnotenie poslania tímu vrátane
určenia jeho hlavných úloh, ako aj operatívnych
podmienok prostredia podmienok a tímových zdrojov
dostupných na vykonávanie misie.

Špecifikácia cieľov

Identifikácia a nastavenie priorít, cieľov a podcieľov
pre splnenie úloh.

Formulácia stratégie

Vypracovanie alternatívnych postupov pre plnenie
poslania tímu a úloh.

Monitorovanie
progresu vzhľadom
k cieľom

Sledovanie úloha a pokrokov smerom k dosiahnutiu
misie, interpretácia informácií o systéme z hľadiska
toho, čo je potrebné dosiahnuť pri dosahovaní cieľov
a prenosu pokroku členom tímu.

Monitorovanie
systémov

Sledovanie zdrojov tímu a podmienok, ktoré súvisia
s plnením úloh, ktoré zahŕňajú: (1) monitorovanie
interného systému (sledovanie tímových zdrojov, ako
je personál, vybavenie a ďalšie informácie, ktoré sú
vytvorené alebo obsiahnuté v tíme) a (2) Sledovanie
podmienok prostredia vzťahujúcich sa k tímu

Tímové
monitorovanie
a výpomoc

Vzájomné pomáhanie členom tímu plniť svoje úlohy.
Pomoc vo forme: (1) člen tímu poskytne slovnú
spätnú väzbu alebo koučuje, (2) člen tímu pomáha
vlastným konaním, alebo (3) predpokladá a dokončí
úlohu za iného člena tímu.

Koordinácia

Zladenie postupnosti a načasovanie vzájomne
závislých aktivít a činností vzhľadom k celému tímu.
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Interpersonálne procesy

Zvládanie konfliktov

Preventívne riadenie konfliktov zahŕňa vytvorenie
podmienok na predchádzanie, kontrolu alebo riadenie
tímového konfliktu predtým, ako sa vyskytne. Riadenie
reaktívnych konfliktov vzhľadom k pracovným úlohám
a interpersonálnym konfliktom medzi členmi tímu.

Motivácia
a budovanie dôvery

Vytváranie a zachovanie zmyslu pre kolektívnu
dôveru, motiváciu a súdržnosť založenú na úlohách s
ohľadom na poslanie tímu (dosiahnutie misie).

Zvládanie afektov,
emócii

Regulácia emócií členov tímu počas realizácie tímovej
misie vrátane, ale nielen vzhľadom k sociálnej
súdržnosti, frustrácie a nadšeniu.

Figúra 8: Delenie tímových procesov vzhľadom k efektivite a výkonnosti pracovného tímu (Marks, Mathieu, &
Zaccaro, 2001, s. 363)

Všetky tímové procesy sú vnorených do troch nadradených kategórií: prechodové, akčné
a interpersonálne procesy. Argumentujú, že niektoré procesy sa častejšie vyskytujú počas
prechodných období, zatiaľ čo iné sa pravdepodobne viac vyskytnú počas akčných období.
Očakávajú sa, že interpersonálne procesy prebiehajú počas prechodných a fáz akcií, hoci
prirodzene, aktuálne záležitosti a otázky s nimi súvsiace sa menia v rôznych časoch
(Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001).

Figúra 9: Prejavy tímových procesov s ohľadom na časové hľadisko (Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001, s. 364)
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Figúra 9 znázorňuje rozmery tímových procesov, ktoré sa vyskytujú v prechodnej fáze
a fáze činnosti (akčnej fáze). Autori poukazujú, že dve z troch nadradených kategórií (a to
konkrétne prechodné a akčné procesy) korešpondujú priamo s výkonovým obdobím tímu
(Marks, Mathieu, & Zaccaro, 2001). Tento koncepčný rámec priamo prepojujú s časovým
rámcom, pričom sa očakáva, že interpersonálne procesy prebiehajú v oboch fázach,
i prechodovej i akčnej, hoci sa prirodzene menia otázky s ohľadom na čas.

4.3 Interakcia medzi členmi tímu
Interakcia medzi členmi tímu (z angl. team-member exchange, zaužívaná skratka TMX)
rozumieme ako vnímanie výmenných vzťahov medzi členmi a tímom ako celkom.
Hovoríme o reciprocite medzi členom a ďalšími členmi tímu, konkrétne o vzájomnej
ochote pomáhať ostatným členom, prinášať nápady, poskytovať spätnú väzbu, zdieľať
informácie, venovať uznanie (Seers, 1989; Ford & Seers, 2006). Autor tohto konštruktu
nadväzuje na konštrukt interakcie medzi členom tímu a lídrom (z angl. leader-member
exchange, zaužívaná skratka LMX).
V kontraste je to však práve kvalita interakcie medzi členmi tímu (ďalej označovaná
skratkou TMX), ktorá nehovorí o dyadických vzťahoch, no zahŕňa vzťah člena tímu ku
tomu - ktorému tímu, s ktorým sa identifikuje ako člen (Seers, 1989).
Podľa Lidena, Wayne a Sparrowe (2000) je nízka kvalita TMX obmedzená na interakciu
potrebnú na splnenie pracovných úloh, zatiaľ čo vysoká kvalita TMX zahŕňa výmenu
zdrojov a podporu, ktorá presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné pre dokončenie úlohy
tímu. Podľa Liu, Loi a Lam (2011) interakciu medzi členmi tímu, kde je vysoká kvalita TMX
môžeme chápať skôr na úrovni sociálnej výmeny, zatiaľ čo v prípade nízkej kvality TMX
môžeme TMX charakterizovať skôr ako ekonomickú výmenu.
Dostupné štúdie a výskumy v oblasti kvality TMX v rámci pracovných tímov poukazujú,
že existujú vzájomné vzťahy medzi TMX a ďalšími premennými. Napríklad sa zistilo sa, že
kvalita TMX pôsobí na výkonnosť práce (Seers, 1989), efektívnosť výroby (Seers, Petty,
& Cashman, 1995), úroveň organizačného záväzku, spokojnosť s prácou (Liden, Wayne,
& Sparrowe, 2000; Major, Kozlowski, Chao, & Gardner, 1995) či prevenciu duševného
zdravia a posilnenia pracovníkov (Schermuly & Meyer, 2016). Okrem toho sa ukázalo, že
vysoká kvalita TMX vo vzťahoch medzi členmi tímu môže prinášať do tímu uznanie,
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ocenenie, povzbudenie a vzájomný rešpekt a dôveru, a nielen. Taktiež pozitívne pôsobí na
vnímaný prínos priateľských vzťahov a pozitívnych emócii medzi členmi v tíme (Tse &
Dasborough, 2008), môže vytvárať podmienky pre otvorené a bezpečné psychosociálne
prostredie (Liao, Yang, Wang, Drown, & Shi, 2013).
Aj napriek tomu, že dodnes existuje ešte vcelku málo empirického výskumu o faktoroch,
ktoré môžu predpovedať kvalitu TMX, Srivastava a Singh (2015) identifikovali niekoľko
potenciálnych predpokladov z nedávnych empirických štúdií a prinášajú ucelený rámec
ku kvalite TMX (Figúra 10). Dôkazy týkajúce sa príčin a dôsledkov (prediktorov
a výstupov) kvality TMX autori vyjadrujú prostredníctvom koncepčného rámca pre ďalšie
porozumenie relevantných otázok v tímových procesoch, výkonnosti, a podobne.

Figúra 10: Model kvality interakcie medzi členmi tímu (Srivastava & Singh, 2015, s. 577)

Vďaka navrhovanému viacúrovňovému modelu kvality TMX (Srivastava & Singh, 2015),
ktorý zahŕňa jednak individuálnu, tak aj tímovú (skupinovú) úroveň, prináša tento rámec
v danej oblasti komplexnejšie poňatie.
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5. VÝKONNOSŤ PRACOVNÝCH TÍMOV
Jednou z charakteristík pracovných tímov je ich výkonnosť. V pracovnom prostredí je to
premenná často hodnotená, a vzhľadom rýchlemu a flexibilnému svetu globalizácie je to
i častou požiadavkou na tímy. Ako už je v úvode práce zmienené, tím je základnou
jednotkou výkonu pre väčšinu organizácií (Katzenbach & Smith, 1993).Vysoká výkonnosť
môže pre organizácie znamenať veľkú konkurenčnú výhodu. Tímy v organizáciám majú
vzhľadom k výkonnosti a efektivite svoju nenahraditeľnú úlohu (Guzzo & Dickson, 1996).
Dnešnými výzvami v problematike výkonnosti pracovných tímov je prekonanie limitov
v hodnotení výkonnosti, prinášať do tímov a organizácii efektívne riadenie výkonnosti,
a v neposlednom rade prinášať a používať vhodné nástroje na meranie výkonnosti tímov
(viac v poslednej kapitole, ktorá sa venuje diagnostike tímu).

5.1 Pracovný výkon a výkonnosť
Pracovná výkonnosť je dlhodobým vyjadrením pracovného výkonu. Borman a Motowidlo
(1997) definujú pracovný výkon (z angl. task performance) ako efektivitu, s akou jedinec
vykonáva činnosti, ktoré sú súčasťou jeho pracovnej náplne, pričom ide o konkrétne
pracovné výsledky či výstupy súvisiace s cieľom a poslaním organizácie.
Je psychologicky závažné a potrebné odlišovať hodnotenie práce (a teda výkonu),
a hodnotenie pracovníka (a teda výkonnosti) (Štikar et al., 2003). Pracovný výkon je
výsledkom určitej pracovnej činnosti jedinca dosiahnutý v danom čase a za daných
podmienok. Výkon jedinca je veľmi dynamický a v pomerne krátkom čase sa môže veľmi
meniť. Pracovná výkonnosť je úzko prepojená s vlastnosťami a dispozíciami, ktoré
podmieňujú ako jedinec plní zadané pracovné úlohy v dlhodobom horizonte. Výkonnosť
sa mení v závislosti na množstve úloh a ich náročnosti. Zásadným rozdielom je dlhodobý
charakter, ktorým je popísaná výkonnosť.

5.2 Výkonnosť tímu
Výkonnosť je výsledkom dlhodobého skutočného pracovného správania skôr ako zámeru
správať sa určitými spôsobmi. Campbell (1990) navrhuje, aby pracovné výkony zahŕňali
nielen úlohy, ale aj kontextové prvky (ako sú interpersonálne a motivačné komponenty),
ktoré prispievajú k dvojrozmernému konštruktu výkonnosti. Výkonnosť úloh sa vzťahuje
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na správanie špecifické pre danú prácu vrátane hlavných úloh, ktoré priamo súvisia
s účelom a cieľom organizácie. Kontextová výkonnosť opisuje súbor interpersonálneho
a organizačného správania, ktoré podporujú sociálny a motivačný kontext, v ktorom sa
uskutočňujú organizačné ciele (Aryee, Chen, & Budhwar, 2004).
Katzenbach a Smith (1993) popisujú výkonnosť tímu pod krivkou v tvare „J“ (Figúra 11).
Prvou z možných polôh v rámci sledovania výkonnosti tímov je pracovná skupina
jednotlivcov, ktorých príspevky sa spájajú a nie je potrebné žiadne skupinové úsilie, avšak
individuálne úsilie nestavajú na sebe. Pracovné skupiny obvykle nie sú motivované
výzvou na výkon, keďže nemajú príležitosť sa spojiť. Pseudo-tímy sú ešte menej výkonné
než pracovné skupiny, ktorým obvykle chýbajú ciele, disciplína a spoločný prístup
k úlohe. Za tohto predpokladu sa z pseudo-tímu môže stať potenciálny tím. Rozdiel medzi
potenciálnym a skutočným tímom je skutočná podpora, ktorá je spojená s prevzatím
zodpovednosti za štandardy, naplnenie cieľov a spoločný prístup k práci.
Aby sa skupina stala skutočným tímom, v ideálnom prípade vysoko výkonným tímom, ako
uvádzajú autori je dôležité zamerať sa na nasledujúce charakteristiky: veľkosť tímu,
kombinácia zručností a schopností, zastrešujúci účel, menšie ciele, spoločný prístup
k práci a vzájomná zodpovednosť. Zároveň je potreba sledovať špecifické témy
o spoločnej identite tímu, všímať si nadšenie a energetickú úroveň tímu, rozvíjať tiež
históriu identity a budovať osobný záväzok členov tímu.

Figúra 11: Výkonnosť tímu pod krivkou v tvare "J" (Katzenbach & Smith, 1993, s. 140)
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Je dôležité rozlišovať medzi tímovou výkonnosťou a efektivitou tímu. Tímová výkonnosť
je výsledkom činnosti tímu bez ohľadu na to, ako tím mohol splniť úlohu. Na druhej strane
efektívnosť tímu má holistickú perspektívu pri posudzovaní nielen toho, či tím vykonal
(napríklad dokončil) tímovú úlohu, ale aj to, ako tím reagoval (tímové procesy, tímová
práca), aby dosiahol výsledok (Salas, Sims, & Burke, 2005). Toto je dôležitá diferenciácia,
pretože mnohé faktory, ktoré sú mimo tímu, môžu prispieť k úspechu (alebo neúspechu)
tímu. V niektorých prípadoch meranie výkonnosti tímu môže byť vo svojej podstate
nedostačujúce alebo obmedzujúce.

5.3 Subjektivita vo vnímaní výkonnosti
Subjektívne hodnotenie výkonnosti často podliehajú rôznym osobným zaujatostiam
jedinca v roli hodnotiteľa. Subjektivita v hodnotení môže pozitívne pôsobiť na pracovný
výkon či pracovnú spokojnosť, za predpokladu, že existuje vzájomná dôvera medzi
hodnotiteľom a ďalšími spolupracovníkmi (Gibbs, Merchant, Stede, & Vargus, 2005).
Subjektivita vo vnímaní výkonnosti v tíme môže prebiehať v troch úrovniach:
• Vnímanie výkonnosti seba samého;
• Vnímanie výkonnosti jednotlivých členov tímu;
• Vnímanie výkonnosti tímu ako celku.
Pri subjektívnom hodnotení výkonnosti dochádza často k rade skreslení, pričom tieto
chyby môžu nastať vo všetkých troch úrovniach.
Štikar et al. (2003) popisuje najčastejšie chyby hodnotenia pracovnej výkonnosti, ktoré
môžeme aplikovať i do roviny vnímania výkonnosti tímu:
• chyba miernosti: všeobecná a situačne podmienená tendencia lepšieho hodnotenia
nezodpovedajúca skutočnosti;
• chyba favoritizmu: vedomé či nevedomé uprednostňovanie vybraného jedinca;
• chyba kontrastu: vnášanie subjektívnej miery hodnotenia, podľa kritéria či nároku,
prípadne porovnávanie sám so sebou;
• „haló efekt“: v prípade hodnotenia podľa viacerých kritérií či hodnotenia viacerých
úrovní, ovplyvnenie celkovým dojmom;
• chyba centrálnej tendencie: spriemerované hodnotenie, vyhýbanie sa extrémom;
• chyba časového sledu (vzdialenosti): tendencia hodnotiť podobne kritéria pri sebe;
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• logická chyba: posudzovanie kritérií je podobné, laické pochopenie nejakého vzťahu;
• sériový efekt: znížená diferenciácia pri väčšom počte kritérií u jedného pracovníka
a v nepretržitom časovom období.
Všetky vyššie popísané chyby sú základnými charakteristikami subjektívne vnímanej
výkonnosti. Nahliadame na toto delenie cez optiku pracovných tímov, objektívne
hodnotenie je o to zložitejšie, a subjektivita môže byť ešte viac skreslená s narastajúcim
počtom pôsobiacich faktorov.

5.4 Vzťah výkonnosti a komunikácie
V dostupnej literatúre je množstvo štúdii skúmajúcich vzťah komunikácie a výkonnosti
v tíme či dopad komunikácie na výkonnosť, ktoré poukazujú na pozitívne či negatívne
pôsobenie. Výsledky sa rôznia aj s ohľadom na kontext pracovných tímov, či konkrétne
tematické zameranie vo výskume. Ku príkladu komunikácia bola skúmaná z hľadiska
frekvencie, množstva, kvality či ďalších iných charakteristík. Taktiež sa rôznia prístupy
použitých metód či spôsob zberu dát. Aj preto je dôležité na zistenia nahliadať kriticky
a zohľadňovať širší kontext.
Napríklad Smith et al. (1994) zistili, že frekvencia komunikácie môže v určitom
rozsahu negatívne ovplyvňovať výkonnosť u vrcholových manažérskych tímov. Autori
naznačujú, že väčšia frekvencia komunikácie môže prinášať vyššiu tendenciu prítomnosti
konfliktu. Podobne popisujú Salas et al. (2015), že niektoré vysoko efektívne tímy môžu
v dynamických obdobiach výkonu výslovne povedať iba pár slov, ale namiesto toho sa
spoliehajú na neverbálne podnety a hlboké pochopenie odborných skúseností druhého,
aby mohli vykonávať primeranú činnosť.
Naopak podľa González-Romá a Hernándeza (2014) komunikácia slúži ako podporný
mechanizmus pre iné tímové procesy, ktoré sú rozhodujúce pre výkonnosť tímu (napr.
koordinácia, riešenie problémov), a teda nízka kvalita komunikácie môže viesť k nízkej
výkonnosti tímu. Štúdia, ktorá skúmala vzťah rozmanitosti vzdelávania a výkonnosti
tímu, a súčasne analyzovala kvalitu komunikačnej tímovej a inovačnej tímovej klímy,
poukazuje na pozitívny vzťah kvality tímovej komunikácie a výkonnosti tímu (Valls,
González‐Romá, & Tomás, 2016). Túto myšlienku podporujú aj výsledky rozsiahlej
metaanalýzy zo 72 nezávislých štúdií (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009), ktoré
poukazujú na súvislosti medzi komunikáciou a zdieľania informácií s výkonnosťou tímu,
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súdržnosťou, spokojnosťou s rozhodovaním a integráciou poznatkov. Súčasne zistenia
poukazujú na tri situácie, v ktoré podporujú tímy k zdieľaniu informácií v období, kedy sú
pre nich mimoriadne dôležité. Konkrétne, tímy zdieľajú viac informácií, ak všetci členovia
už poznajú informácie, všetci členovia sú schopní robiť presné rozhodnutia nezávisle
a členovia sú veľmi navzájom podobní.
Jehn a Shah (1997) skúmali interpersonálne vzťahy, skupinové procesy vo vzťahu
k výkonnosti. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že skupiny, v ktorých je utvorené
priateľstvo viac komunikujú a poskytujú si vzájomné pozitívnejšie povzbudzovanie než
skupiny so slabšími zväzkami, a tiež cítia väčší záväzok a viac spolupracujú, čo vedie
k vyššej výkonnosti.
Iná štúdia skúmala vplyv technológii v komunikácii na výkonnosť tímu a porovnávala
fungovanie vo virtuálnych tímoch a tímoch, ktoré fungujú v osobnom kontakte (Driskell,
Radtke, & Salas, 2003). Výsledky poukazujú, že technologické sprostredkovanie môže mať
negatívny vplyv na súdržnosť, taktiež ovplyvňuje medziľudské väzby (interpersonálne
priťahovanie), normatívne väzby (skupinová hrdosť) a inštrumentálne väzby (záväzok
k úloha) medzi členmi tímu. Výkonnosť tímov je podľa autorov ovplyvnená najmä vtedy,
ak je znížený záväzok k úlohe.
Celkovo štúdie poukazujú, že pozitívne vnímaná kvalita komunikácie, úroveň interakcie
medzi členmi tímu a výkonnosť tímu môžu skvalitňovať lepšie fungovanie pracovného
tímu, a to i s ohľadom na úroveň virtuality, ktorej častokrát dnešné pracovné tímy čelia,
a to predovšetkým tímy fungujúce v medzinárodných organizáciách (Den Hartog, Boon,
Verburg, & Croon, 2013; Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009; Srivastava & Singh, 2015;
Straus & McGrath, 1994; Valls, González‐Romá, & Tomás, 2016).
Okrem naznačovania pozitívnych či negatívnych dopadov komunikácie na výkonnosť
v pracovných tímoch, či čiastkových premenných, ktoré do toho vstupujú, sú dostupné
štúdie a rôzne prístupy ako môžeme výkonnosť zvyšovať práve prostredníctvom metód,
kde je komunikácia základom. Nasledujúcu kapitolu venujem práve tejto problematike
a predstavím vybrané možnosti zvyšovania výkonnosti v kontexte učiacich sa tímov.
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6. ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI A UČIACE SA TÍMY
Tímové učenie je potrebné, nakoľko v moderných organizáciách sú základnou učiacou sa
jednotkou tímy, a nie jednotlivci. Ak nebudú schopné sa učiť tímy, nebudú schopné sa učiť
ani organizácie. Keď tímy skutočne učia, nielenže produkujú mimoriadne výsledky, ale
jednotliví členovia rastú rýchlejšie, než by mohlo dôjsť naopak (Senge, 1995).
Táto kapitola je zameraná na vybrané prístupy tímového učenia, v ktorých komunikácia
zohráva dôležitú úlohu. Tieto prístupy môžu pozitívne pôsobiť na zvyšovanie výkonnosti
tímu. Konkrétne je pozornosť venovaná nasledujúcim trom prístupom: spätnej väzbe,
debriefingu a tímovému koučovaniu.

6.1 Spätná väzba
Spätná väzba (z angl. feedback), v našom prostredí často používaný aj výraz feedback je
informácia o kladnom či zápornom prevedení úkonu či výsledku komunikovaná jedincovi
s cieľom zvýšiť jeho výkonnosť prostredníctvom regulácie či spevňovania, posilňovania.
Podľa Dickinsona a McIntyrea (1997) je spätná väzba jednou zo základných komponent
(popísaná v modeli v predchádzajúcej kapitole). Je zásadné pre tímy, aby si osvojili tento
sposob učenia, ktorý vedie k zvyšovaniu výkonnosti a úspechu. To vyžaduje od všetkých
členov dávanie, vyhľadávanie a dostávanie spätnej väzby v pravidelnej forme.
V dostupnej literatúre o spätnej väzbe v tíme, Nadler (1979) dospel k záveru, že spätná
väzba na úrovni tímu vyústila do zlepšenia postojov k tímu, zatiaľ čo spätná väzba na
individuálnej úrovni viedla k zlepšeniu výkonu jednotlivcov v tíme. V inej štúdii (Tindale,
Kulik, & Scott, 1991) poskytli subjektom individuálnu a tímovú spätnú väzbu a ukázali,
že môžu nezávisle motivovať individuálne, ale zvýšený výkon na individuálnej úrovni
nemal nevyhnutne za následok zlepšenie výkonu tímu.
Knesek (2015) vo svojom článku popisuje myšlienku vytvorenia prostredia pracoviska
bohatého na spätnú väzbu. Pri správnom používaní by ju mali zamestnanci uvítať
a používať pravidelne denne. Autor ďalej popisuje tri typy spätná väzby:
• Kolektívna spätná väzba: zameriava na konkrétne činnosti alebo správanie, ktoré by sa
mali podniknúť s cieľom opraviť danú situáciu alebo problém. Vysvetľuje alebo
poskytuje lepšie pochopenie danej situácie alebo problému. Obvykle je normatívnej
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povahy, ktorá sa zameriava na lepší spôsob, ako niečo robiť, ale je daná spôsobom,
ktorý zachová dôstojnosť jedinca.
• Posilňujúca spätnej väzby: zameriava sa na udržanie pozitívneho správania
a mimoriadnych výsledkov. Hľadá príležitosti rozpoznať, čo jedinec robí správne,
jedná sa o uznanie za situácie alebo správanie, ktoré dobre fungovali. Posilnenie
spätnej väzby v prostredí bohatom na spätnú väzbu spočíva v rozpoznaní malých činov
v každodenných príležitostiach a posilnenia pozitívneho správania. Jedinca podporu,
energizuje a motivuje k lepšiemu výkonu.
• Rozvojová spätná väzba: je viac o vzájomnej spolupráce, zameriava sa na skúmanie
príležitostí, ktoré pomôžu jedincovi realizovať svoj potenciál, rozvíjať nové zručnosti
a kompetencie. Zahŕňa rozhovor medzi dvoma jedincami, osoba ktorá vidí potenciál
v druhej osobe a ochotne skúma rozvojové príležitosti.
Spoločne, tieto tri popísané kategórie spätnej väzby spolu poskytujú základné zložky pre
prostredie bohaté na spätnú väzbu (Knesek, 2015).
V kontexte pracovných tímov, spätná väzba prepojuje komunikáciu a podporu výkonnosť,
pričom dochádza k interakcii medzi členmi tímu. Štúdia venujúca sa dopadu spätnej väzbe
medzi členmi tímu poukazuje na užitočnosť tohto prístupu pre podporu a posilnenie
interpersonálnej efektivity. Zároveň tiež pojednáva o tom, že neide toľko o spätnú väzbu,
ktorá riadi zmeny, ale že je to viac o vystavení sa a absolvovaní spätnej väzby (Dominick,
Reilly, & McGourty, 1997).

6.2 Debriefing
Pojem debriefing je zaužívaný a zdomácnený termín v slovenskom a českom prostredí.
Podľa slovníka cudzích slov nesie význam skupinového rozboru mimoriadne dôležitej
udalosti (Kohoutek, 2017). Zjednodušene znamená zhodnotenie po akcii, v pracovnom
prostredí čoraz viac využíva ako prostriedok učenia sa zo skúseností.
Výsledky metaanalýzy (Tannenbaum & Cerasoli, 2013), ktorá skúmala či individuálne
a tímové debriefingy zvyšujú výkonnosť, podporujú pozitívny dopad na výkonnosť.
Súčasne, ako popisujú autori, ide o pomerne lacný a rýchly zásah na zvýšenie výkonnosti.
Počas debriefingu členovia tímu odzrkadľujú nedávne skúsenosti, diskutujú o tom, čo sa
stalo a snažia sa o identifikovanie príležitosti na zlepšenie. Tímové debriefingy sa
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používajú v armáde už viac ako 30 rokov (Morrison & Meliza, 1999) a neskôr začali byť
používane medzi lekárskymi tímami (Fanning & Gaba, 2007), hasičské tímami (Allen,
Baran, & Scott, 2010) až po rôzne riadiace, predajné, maloobchodné a projektové tímy
(Kinni, 2003).
Debriefing a analýza výkonu tímu môže byť vykonaný po každej výkonovej fáze
(napríklad na záver pracovnej zmeny, stretnutia alebo tréningu, v kľúčovom bode počas
projektu alebo po akcii akéhokoľvek tímu). Výskumné štúdie ukázali, že dobre riadené
debriefingy zvyšujú výkonnosť tímu (DeVita, Schaefer, Lutz, Wang, & Dongilli, 2005).
Výsledky štúdie, ktorá porovnávala dve metódy debriefingu, vedeného a nevedeného
debriefingu, ukazujú, že tímový debriefing pod vedením vyústil do vyšších tímových
procesov v porovnaní s neriadenou metódou debriefingu. Tímové procesy významne
súviseli s vyšším výkonom tímu a zvýšenou individuálnou pripravenosťou na tímovú
prácu a nadšenie pre tímovú prácu (Eddy, Tannenbaum, & Mathieu, 2013). Autori tejto
štúdie navrhujú na základe kľúčových funkcií debriefingu a známych obmedzení pri
spracovávaní informácií v skupinách efektívny riadený tímový debriefingový prístup,
ktorý zahŕňa týchto päť funkcií:
1. umožniť členom tímu nezávisle a anonymne odrážať psychologickú bezpečnosť
a vyhnúť sa vplyvom najhlasnejšieho člena tímu;
2. zabezpečiť, aby všetci členovia tímu poskytli vstupy na zvýšenie ich zmyslu pre
vytvorenie a zachytenie všetkých perspektív;
3. sústrediť pozornosť na tímovú prácu a nielen na prácu na úlohách, pretože tímová
práca tiež vedie k výkonnosti tímov a skupiny nemajú sklon diskutovať o nich;
4. usmerňovať tím, aby diskutoval o rozdielnych alebo vysoko prioritných potrebách
na začiatku diskusie, a nie iba oblasti dohodnutých alebo pohodlných tém;
5. viesť tím k vytvoreniu budúcich akčných plánov a dohôd.
Teoretický rámec pre debriefing prináša Tannenbauma et al. (2013), ktorý naznačujú, že
debriefingy fungujú, pretože podporujú 1. (seba)reflexiu a vysvetlenie; 2. overovanie
údajov, spätnú väzbu a zdieľanie informácií; 3. stanovenie cieľov / plánovanie akcií.
Autori argumentujú tým, že spoločne tieto tri aspekty zvyšujú schopnosť tímov
spracovávať nové informácie a efektívne koordinovať svoje budúce kroky.
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6.3 Tímové koučovanie
Tímové koučovanie je špecifickou formou koučovania. Podľa definície koučovanie
uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu maximalizovať jeho výkon (Gallwey, 2001;
Whitmore, 2010). Uvoľnovanie potenciálu v prípade tímového koučovania je do veľkej
miery podmienené charakteristikami jedincov a tímu ako celku. V koučovaní sa obvykle
pracuje s cieľmi, v prípade tímového koučovania teda nejde o ciele individuálne, ale
pozornosť je venovaná cieľom tímovým.
V literatúre sa často uvádzajú tri typy, funkcie koučovania v tíme: motivačné, konzultačné
a edukačné. Výskumná štúdia zameraná na identifikáciu vhodného použitia toho ktorého
typu preukázala, že na začiatku práce v tíme, keď tím začína svoju úlohu a nastavuje si
ciele je najvhodnejšie motivačné. V polovici uplynutej práce či naplneného cieľa a celkovo
v medzičase je najvhodnejším typom konzultačný typ a na záver, keď je práca tímu
dokončená je edukačný typ koučovania (Hackman & Wageman, 2005). Toto delenie
s ohľadom na fázy tímu pôsobia obmedzujúco a domnievam sa, že všetky funkcie a všetky
typy v rámci koučovania v tíme prebiehajú paralelne. Koučovanie je dynamické a zároveň
flexibilné, plne vychádza z cieľov a zákazky, ktoré prináša klient, v tomto prípade tím.
Preto nie je ani tak rozhodujúce, v akej fáze tím je, ale čo tím momentálne potrebuje.
Hawkins (2017) prináša na základe dlhoročného skúmania, vývoja a práce s tímami, päť
disciplinovaný model pre efektívne tímy a v ňom popisuje päť prístupov k tímovému
koučovaniu (Figúra 12).

Figúra 12: Päť prístupov k tímovému koučovaniu (Hawkins, 2017, s. 10)
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Uvedený model pomáha tímom rozoznať potrebu na oboch stranách, a teda zameranie sa
ako na úlohu, tak na proces a súčasne zameranie sa na interné záležitosti v tíme a tiež na
na externé záležitosti mimo diania tímu. V jeho centre je vyústenie, jadro učenia, a teda
kapacita respektíve potenciál tímu dosahovať oboje, odstúpiť a vidieť širších súvislosti
a prepojovať všetky štyri aspekty. Pri tom všetkom sa tím neustále učí, rozvíja, a zvyšuje
svoj potenciál fungovania a výkonnosti.
Model popisuje päť najdôležitejších úloh tímu (každý z nich v pôvodnej anglickej verzii
začína na C; poznámka: voľný preklad autorky):
1. Fungovanie (z angl. commissioning): potreba jasne nastavenej provízie (z angl.
commision) od tých, ktorí ju prinášajú; jasný cieľ a nastavené kritéria, na základe
ktorých bude výkon hodnotený.
2. Objasnenie (z angl. clarifying): potreba spoločného ujasnenia kolektívnej snahy, výzva
pre tím nájsť neprekonateľnosť uvedomenie si, čo možu spolu dosiahnúť; misia tímu
a nastavenie ustanovení a pravidiel. A konkrétne: zmysel, strategické ciele, hodnoty,
vízia úspechu, spôsoby práce, role a očakávania, indikátory tímovej výkonnosti.
3. Spoluvytváranie (z angl. co-creating): kreatívne a generatívne spoločné utváranie
misie a napĺňanie cieľov tímu; spoločné fungovanie a všímanie si dobrého tímového
fungovania. Pre vysoko výkonné tímy sú efektívne procesy a dohodnuté pravidlá
fungovania pri formálnych i neformálnych stretnutiach významné. Zahŕňa to tiež rast
kolektívnej kapacity zvládať konflikty či argumentácie vo väčšom systéme.
4. Prepájanie (z angl. connecting): prepojenie kolektívneho a individuálneho, prepojenie
všetkých zúčastnených strán (z angl. stakeholders), a predovšetkým takzvaných
kritických významných zúčastnených strán, a teda jedincov a skupiny ktoré sú
esenciálne pre tím a dosiahnutie jeho misie.
5. Jadro učenia (z angl. core learning): miesto, kde tím stojí, reflektuje svoju výkonnosť
a mnohonásobné procesy a je pripravený na učenie v ďalších spoločných fázach. Je to
príležitosť pre učenie na tímovej, ako aj individuálnej úrovni. Spoločné učenie prebieha
na pozadí celého tímového fungovania (Hawkins, 2014; Hawkins, 2017).
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Tento model silno podporuje tím v uvedomovaní si tímového profilu a oblastí, ktoré by
mohli rozvíjať viac. Tiež poskytuje rámec pre tímových koučov k prístupu práce s tímom.
K uvedeným oblastiam sú v publikácii uvedené praktické koučovacie otázky.
Koučovanie je dlhodobý dynamický proces, ktorého základom sú otázky. V súčasnosti
najpoužívanejšou a najviac rozpracovanou metódou kladenia otázkou je model GROW
(Whitmore, 2011), pričom kladené otázky môžu byť zamerané na tieto štyri oblasti:
• G (z angl. goal setting): nastavenie cieľa;
• R (z angl. reality): súčasný stav, realita;
• O (z angl. options): možnosti;
• W (z angl. will): ochota, vôľa.
Tento model bol doplnený na RE-GROW (Greene & Grant, 2003), ktorý prostredníctvom
dodatku vyjadruje dôležitosť, aby sa na nasledujúcich koučovacích stretnutiach začínalo
posudzovaním a vyhodnocovaním krokov medzi jednotlivými aktivitami. Doplnenie
prináša ďalšie dve oblasti, na ktoré možu byť kladené otázky: R (z angl. review) ako
preskúmanie či zhrnuntie a E (z angl. evaluate) ako zhodnotenie, cieľ, realita, možnosti
a cesta dopredu,
Brown a Grant (2009) prinášajú revidovanú verziu modelu GROW, ktorú prispôsobili pre
tímové koučovanie. Praktický rámec GROUP, sleduje rovnaké počiatočné fázy, pričom
inováciou je zapojenie skupinového dialógu a skupinového porozumenia vo štvrtej
oblasti. Ako popisujú autori, schopnosť skutočne porozumieť ostatným zapojeným je
kľúčovým faktorom úspešného tímového koučovania. Táto premenná je závislá na
členoch tímu.
Tento model prináša celkovo päť oblasti, na ktoré v tímovom koučovaní možu byť
kladené otázky:
• G (z angl. goal): cieľ;
• R (z angl. reality): súčasný stav, realita;
• O (z angl. options): možnosti, príležitosti;
• U (z angl. understand each other): porozumenie ostatných;
• P (z angl. perform): výkon, akčné kroky.
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7. METÓDY DIAGNOSTIKY KOMUNIKÁCIE A VÝKONNOSTI V TÍME
Je potrebné zaoberať sa diagnostikou pracovných tímov, ak im chceme hlbšie porozumieť.
Diagnostika neslúži len na účely porozumenia či analýzy, vhodnými metódami a nástrojmi
môže prinášať predikcie, stavať na nich intervencie, či rozvíjať tímy (DiazGranados,
Shuffler, Wingate, & Salas, 2017).
Kvalitná diagnostická rozvaha je jej neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky samotnej. Prvou
zásadnou otázkou je účel diagnostiky a oblasť zamerania. Účelom diagnostiky môže byť
napríklad diagnostika problému v tíme, hodnotenie aktuálnej situácie, opakované
meranie pred a po intervencií s účelom zmerať efekt napríklad tímového tréningu.
S ohľadom na zameranie tejto práce sa v ďalšej časti obmedzím na metódy diagnostiky
vzťahujúce sa k témam komunikácie a výkonnosti v pracovných tímoch.
Špeciálna pozornosť je venovaná metóde sociomapovania, ktorú vytvoril a rozpracoval
Bahbouh. Táto metóda sa už vyše 20 rokov vyvíja a používa nielen na výskumné účely, no
predovšetkým k intervenciám a dlhodobej práci s pracovnými tímami (Bahbouh, 2011;
Bahbouh, Rozehnalová, & Sailerová, 2012; Höschlová, 2014).

7.1 Triedenie metód diagnostiky
Existuje viacero spôsobov delenia metód diagnostiky. Už samotné tématické zameranie
kategorizuje, a teda prvým možným delenie je zaznamenané s ohľadom na tématické
zameranie. Metódy diagnostiky sú aj s ohľadom na prehľadnosť v nasledujúcej časti práce
rozdelené na dve základné skupiny: 1. metódy diagnostiky komunikácie a 2. metódy
diagnostiky výkonnosti v pracovných tímoch.
Iným z triedení v diagnostike je tradičné delenie metód diagnostiky na: 1. kvalitatívny
a 2. kvantitatívny prístup. Najvhodnejšou cestou v rámci diagnostiky je kombinácia týchto
prístupov. Oba prístupy sa doplňujú, a to či už vzhľadom ku komunikácii alebo
k výkonnosti v tíme. Samotná kvantifikácia je často obmedzujúca, kvalitatívny prístup
dopĺňa a poskytuje tak hlbšie porozumenie či interpretáciu čísel. Čo sa týka kvalitatívnych
metód, ide napríklad o pozorovanie, rozhovor, analýzu produktov činností, audio
nahrávky či video nahrávky a ich spätná analýza, a ďalšie. S ohľadom na ich veľmi vysokú
náročnosť na použitie, predovšetkým časovú, sa s nimi v praxi stretávame menej často.
Realita praxe vyžaduje metódy a nástroje, ktoré sú nenápadné, diagnostické, ekonomické
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a ľahko sa používajú (Rosen et al., 2012). A práve kvantitatívne metódy najčastejšie
vo forme testov či dotazníkových šetrení sú najpoužívanejšou a vo svojej podstate aj
najdostupnejšou formou diagnostiky v pracovných tímoch, predovšetkým s ohľadom na
časovú investíciu.
Ďalším z triedení v organizačnom kontexte, predovšetkým v súvislosti s rozvojom
organizácie sa najčastejšie môžeme stretnúť s diagnostikou na troch úrovniach:
organizačná, skupinová a individuálna (Cummings & Worley, 2014). Obdobným
a relevantnejším z možných triedení s ohľadom na problematiku pracovných tímov, je
delenie z hľadiska hlavného objektu skúmania danej metódy na troch úrovniach:
individuálna, vnútro-skupinová, medzi-skupinová (Poole, Keyton, & Frey, 1999). Každá
z týchto úrovni má v rámci diagnostiky komunikácie malých skupín svoje výhody
i obmedzenia, ako bližšie popisuje a kriticky hodnotí aj Höschlová (2014). Metódy
diagnostiky na individuálnej úrovni (z angl. individual-level analysis) sú postavené na
čiastkových odpovediach jednotlivých členov tímu. Jedná sa o diagnostiku jednotlivca
vzťahujúcu sa k téme skupiny či skupinovej komunikácii, a teda tento typ diagnostiky je
informačne obmedzený, nakoľko získané informácie sú relevantné len k vnímaniu
komunikácii či postojov zo strany jednotlivca, no nepoznáme informáciu o tom, ako
komunikuje skupina. Pre diagnostiku na skupinovej úrovni, ktorá umožňuje podchytiť
napríklad prepojenia medzi členmi skupiny, komunikačnej závislosti či iných dielčích tém,
sú využívané metódy zamerané na skupinovú úroveň (z angl. group-level analysis). Tento
spôsob diagnostiky zachytáva procesy a výstupy skupiny, zameriava sa na skupinu ako
celok. O úroveň vyššie je medzi-skupinová úroveň diagnostiky (z angl. inter-group-level
analysis), ktorá sleduje vzťahy a interakcie medzi vybranými skupinami.
V neposlednom rade uvažujúc v kontexte triedenia diagnostiky, nemožno opomenúť
dôležitý aspekt, a tým je úloha (rola) jedinca v rámci diagnostiky, ktorá dotvára rámec
diagnostického procesu (Svoboda, 1999). A konkrétne, či sa jedná o pozorovaného alebo
hodnoteného jedinca, alebo naopak či je jedinec v roli hodnotiteľa, a ak áno či hodnotí
seba samého, či hodnotí ostatných, alebo či hodnotí tím ako celok. Práve tento aspekt je
v rámci diagnostiky komunikácie a výkonnosti veľmi zásadný, pretože práve vďaka
vhodne nadefinovanej roli môžeme získať relevantné informácie s ohľadom na účel
diagnostiky.

52

7.2 Metódy diagnostiky komunikácie
Existuje množstvo dostupných metód k diagnostike komunikácie v tíme, rôzne aspekty
komunikácie môžu byť merané rôznym spôsobom i z rôznych uhlov pohľadu. Tradičným
prístupom môžeme na diagnostiku nahliadať z kvalitatívneho hľadiska, a teda napríklad
či diagnostika prebieha prostredníctvom metód pozorovania, rozhovoru či použitia
analýzy produktov činnosti. Napríklad pozorovanie interakcie v rámci tímu, vedený
rozhovor s jednotlivými členmi tímu či vedenie ohniskovej skupiny s celým tímom, alebo
analýza e-mailovej komunikácie, a tak podobne. Z kvantitatívneho hľadiska sú
najčastejšie používanou metódou dotazníky a rôzne meracie nástroje, škály či inventáre.
Prehľad metód na meranie komunikácie je dostupný v rozsiahlych zdrojových
publikáciách s názvom Communication Research Measures: a sourcebook (Rubin,
Palmgreen, & Sypher, 1994) a v novšom doplnenom vydaní Communication Research
Measures II: a sourcebook (Rubin, Rubin, Graham, Perse, & Seibold, 2009).
Jedným z prístupov v rámci kvalitatívneho prístupu diagnostiky komunikácie je metóda
ohniskovej skupiny (z angl. focus group), ktorá môže mať rôzne ciele a umožňuje
získavanie dát s rôznymi cieľovými skupinami. Príkladom použitia tejto metódy je štúdia,
v ktorej boli do ohniskovej skupiny za účelom identifikácie komunikačných charakteristík
zapojené multiprofesionálne tímy (Rabøl, McPhail, Østergaard, Andersen, & Mogensen,
2012). Otázky použité v ohniskovej skupine skúmali hlavné komunikačné aspekty v rámci
multiprofesionálnych tímov:
V akých situáciách vymieňate informácie o pacientoch? Kedy funguje tímová komunikácia čo najlepšie?
Kedy funguje tímová komunikácia menej dobre? V akých situáciách narazíte na stratu informácií
o pacientoch? Aké sú dôsledky tejto straty? V ktorých tímoch pracujete? Kedy funguje tímová práca
v najlepšom? Kedy nefunguje tímová práca dobre? Ako opíšeme hierarchiu vo vašej jednotke? Čo robíte,
keď máte pochybnosti alebo vidíte niečo nebezpečné?

Následná práca a analýza získaných dát je však náročná na analýzu s ohľadom na
kvalitatívny rozmer získaných dát. V tomto ohľade je síce metóda diagnostiky zaujímavá
pre hlbšie poznanie konkrétne porozumenie situácii v tímoch, no veľkým úskalím je
následné spracovanie a ďalšie kroky v rámci práce s tímami či prípadných intervenciách.
Uvažujúc kritickým pohľadom, na základe facilitovaných ohniskových skupín môžeme
problém identifikovať či hlbšie poznať, no náročnosť ďalšej práce je veľmi limitujúca
i s ohľadom na vytvorenie záväzku či zapojenia sa do akčného plánu všetkých
zúčastnených.
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Riddle, Anderson a Martin (2000) vytvorili metódu SGSS (z angl. Small Group Socialization
Scale) na meranie vnímania komunikačnej účinnosti skupinovej komunikácie z pohľadu
jedinca, ktorá zahŕňa dimenzie úloh a vzťahov. Metóda bola primárne postavená na 35
položkách s cieľom zmerať socializáciu malých skupín, následne po faktorovej analýze
a overení psychometrických vlastností ucelená do 14 položiek. Každá z nich sa hodnotí na
5-stupňovej Likertovej škále od výrazu "rozhodne nesúhlasím“ (1) až po "rozhodne
súhlasím" (5) v nasledujúcich položkách:
1. Rozumel/a som, čo bolo vhodné pre skupinové stretnutia.
2. Rozumel/a som autorite, ktorú mala skupina pre svoju prácu.
3. Nepovažujem sa, že som bol/a účinným členom skupiny.
4. Porozumel som "skupinovému rozhovoru", ktorý skupina viedla pri práci prácu.
5. V skupine som našiel/našla niekoho, kto by mi mohol poskytnúť emocionálnu podporu.
6. Bolo jasné, čo sa od mňa očakávalo v tejto skupine.
7. V skupine som našiel niekoho, s kým by som mohol hovoriť o kariérnych plánoch.
8. Vôbec mi nebolo jasné, čo sa v tejto skupine očakávalo.
9. Závisel som od ostatných členov skupiny, na ich podpore v skupine.
10. Našiel som niekoho v skupine, ktorý by mi mohol pomôcť prispôsobiť sa skupine.
11. Našiel som niekoho v skupine, na kom by som mohol závisieť na podpore.
12. Nemal som jasnú predstavu o tom, čo má táto skupina dosiahnuť.
13. Našiel som niekoho v skupine, s kým by som mohol hovoriť o osobných záležitostiach.
14 V skupine som nemala nikoho o koho by som sa mohla oprieť a dostať podporu.
Poznámka: položky 3, 8, 12 a 14 v obrátenom skórovaní.

Ako dodávajú autori, táto škála môže byť použitá za účelom hodnotenia poslednej
skúsenosti v skupine, alebo tiež na meranie aktuálneho stavu, a teda položky môžu byť
formulované aj v prítomnom čase. Metóda má overené psychometrické vlastnosti.
Reliabilita sa u tejto škály pohybovala na dostačujúcej úrovni, rozmedzie Cronbachovo
koeficientu alfa bolo α = 0,76–0,88.
Anderson, Martin, a Riddle (2001) vytvorili ďalšiu z metód diagnostiky komunikácie, a to
metódu RSS (z angl. Relation Satisfaction Scale) na meranie spokojnosti členov s vzťahmi
a vzťahovou komunikáciou vo svojej skupine, pričom vzťahovú (relačnú) spokojnosť
definujú ako budovanie a udržiavanie členských vzťahov počas komunikačných procesov
a praktík. Autori primárne pracovali na obsahovej analýze, v rámci ktorej požiadali 60
absolventov a vysokoškolských študentov komunikácie, aby opísali uspokojujúce členské
vzťahy v skupinách na základe vlastných skúseností. Obsahová analýza ukázala, že
vzťahová (relačná) spokojnosť v malých skupinách bola charakterizovaná pocitmi lásky,
inklúzie, náklonnosti, dôvery, priateľstva, slobody komunikovať, zapojenia a vzájomného
spoznávania. Následne na základe spracovaných výstupov tejto analýzy a tiež dostupnej
literatúry formulovali celkovo 12 položiek určených na meranie konštrukcie vzťahovej
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spokojnosti v skupine. Každá z nich sa hodnotí na 5-stupňovej Likertovej škále od výrazu
"rozhodne nesúhlasím“ (1) až po "rozhodne súhlasím" (5) v nasledujúcich položkách:
1. Členovia skupiny trávia spoločný čas a navzájom sa spoznávajú.
2. Členovia vo mne vytvárajú pocit, že som súčasťou skupiny.
3. Teším sa na skupinové stretnutia.
4. Necítim sa súčasťou skupiny.
5. Členovia skupiny mi dávajú najavo, že sa im páčim
6. Mojej neprítomnosti by si skupina nevšimla.
7. Môžem dôverovať členom skupiny.
8. V tejto skupine môžeme povedať čokoľvek bez obáv.
9. Radšej nechcem tráviť čas s členmi skupiny.
10. Členovia vo mne vytvárajú pocit angažovanosti v skupine.
11. Niektorí členovia skupiny by sa mohli stať mojimi priateľmi.
12. Skupinová atmosféra je uvoľnená.
Poznámka: položky 4, 6 a 9 v obrátenom skórovaní.

Ako opisujú autori, RSS je užitočný nástroj pri testovaní modelov zameraných na
vzťahovú stránku skupín. Reliabilita tejto škály sa pohybovala v rozmedzí Cronbachovo
koeficientu alfa α = 0,86 a 0,93 (McCarson, 2005). Jedná o metódu diagnostiky na úrovni
jednotlivca mapujúcu individuálnu úroveň vnímania jednotlivca a jeho spokojnosti vo
vzťahovej rovine voči skupine.
Ďalším príkladom diagnostiky komunikácie v tíme je metóda SimCom-T (Pliego, Errichetti,
& Wehbe-Janek, 2008) vytvorená pre meranie komunikácie zdravotníckych tímov. Táto
metóda je založená na hodnotení deviatich komunikačných kompetencií (faktorov)
tvoriacich deväť položkový dotazník: 1. zakladanie a udržovanie vedenia, 2. globálne
povedomie, 3. rozpoznanie kritických udalostí, 4. výmena informácií, 5. tímová podpora,
6. podpora externého tímu, 7. podpora pacientov, 8. vzájomná dôvera a úcta a 9. flexibilita,
pričom používa 5-stupňovú Likertovu škálu na ohodnotenie jednotlivých komunikačných
faktorov pozdĺž kontinuity od neprijateľného až po vynikajúci výkon. Táto metóda má
svoje limity. Jednak mapuje širšie súvislosti v komunikácii a poňatie je veľmi široké
vzhľadom ku komunikácii v pracovných tímoch, nie je úplne jasné vymedzenie merania či
sa jedná o vnútro-skupinovú či medzi-skupinovú úroveň. Taktiež ďalším úskalím je, že sa
tejto metóde už nevenovalo viac pozornosti k ďalšiemu vývoju, nakoľko ďalšie štúdie o jej
reliabilite či validite už nie sú dostupné či dohľadateľné.
Príkladom kombinovanej metódy diagnostiky komunikácie tímu je analýza rečového
prejavu a komunikačných problémov v krátkej časovej sekvencii (Svensson & Andersson,
2006), kde diagnostika prebieha na základe pozorovania a používania kódovacieho
systému a metódy komunikačných problémov. V rámci štúdie boli analyzované dva
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špecifické aspekty tímovej hlasovej komunikácie: hlasové akty respektíve rečové prejavy
a komunikačné problémy. Autori prinášajú kódovací systém, kde jednotlivé zaznamenané
rečové prejavy sú kódované do jednej zo siedmych kategórii s nadefinovanými celkovo 25
subkategórii doplnené o ich popis. Jednalo sa o nasledovné rečové prejavy v komunikácii:
1. informácia typu I (prítomná aktivita); 2. informácie typu II (budúcnosť, boj); 3. taktika
(stratégia, požiadavky); 4. komunikácia (konfirmácia, popretie, oprava a potvrdenie,
opakovanie informácie, žiadosť o vyjasnenie); 5. otázka (aktivita, zámer, status); 6. ďalšie
(s ohľadom na úlohu nerelevantné); 7. nekódovateľné.
Kombinované metódy v rámci diagnostiky sa vyznačujú nielen vysokou zložitosťou
používania metódy, ale i náročnosťou na čas spracovanie získaných dát. Jej výhodou je
zachytenie detailnejších aspektov v komunikácii, zaujímavé by však bolo komunikáciu
analyzovať v reálnych podmienkach. V takomto prípade sa však potykáme s etickým
aspektom potrebného informovaného súhlasu, v čom je metóda limitujúca. A súčasne nie
je ani vhodná pre reálne používanie nástroja napríklad v rámci dlhodobej analýzy
komunikácie v tíme.
Ďalšie mnohé iné metódy pre diagnostiku komunikácie v malých pracovných skupinách
popisuje a kriticky hodnotí vo svojej štúdii Höschlová (2014), pričom sa venuje metódam
založeným na dopytovaní, na pozorovaní a kombinovaným metódam, a následne veľmi
komplexne uchopuje metódu sociomapovania.
Vzhľadom k obrovskému množstvu dostupných metód je však v rámci diagnostiky to
najdôležitejšie, a to je účel a cieľ diagnostiky a s ním spojený výber kvalitných metód.
Kvalitu zaručujú jednak dobré psychometrické vlastnosti, a teda reliabilita a validita, ale
tiež i možnosti pre následnú prácu so skupinou či tímom, jej možné zapojenie v rámci
intervencie. V závere kapitoly venujem pozornosť metóde k diagnostike komunikácie
a ďalších tímových procesov – sociomapovaniu, ktoré práve v rámci diagnostiky na
úrovni skupiny prináša obrovské príležitosti v analýze a následnej práci s tímom.

7.3 Metódy diagnostiky výkonnosti
Podobne ako u metód diagnostiky komunikácie, aj v rámci diagnostiky výkonnosti tímov
je množstvo dostupných nástrojov a prístupov pre hodnotenie a meranie tohto aspektu
(Bennett, Lance, & Woehr, 2014; Brannick, Salas, & Prince, 1997; Salas, Reyes, & Woods,
2017). Ako už bolo v úvode kapitoly zmienené, zásadným kritériom je aj v prípade metód
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diagnostiky výkonnosti otázka „Prečo merať?“. Obvyklým účelom merania je napríklad
analýza a mapovanie výkonnosti tímu a ideálne na to nadväzujúce poskytnutie spätnej
väzby, alebo rozvoj tímu prostredníctvom tréningu a následné hodnotenie výkonnosti, či
plánovanie do budúcna na základe zmeranej výkonnosti, a ďalšie.
V dostupnej literatúre sú rozlišované dve základné kategórie v rámci metód na
diagnostiku výkonnosti tímov: 1. sebaposuzovacie metódy a 2. metódy pozorovania
(Rosen, Schiebel, Salas, Wu, Silvestri, & King, 2013).
Sebaposuzovacie metódy (z angl. self-report) umožňujú hodnotenie výkonnosti na úrovni
individuálnej, tímovej či organizácie ako celku. Tieto metódy zachytávajú postoje, ako aj
vnímanie vzhľadom k tímovej práci či výkonnosti tímu. Obvykle sa jedná o dotazníky
administrované jednotlivým členom tímu individuálne. V prípade diagnostiky tímu sú
následne často zapracované výstupy do tímového skoré.
Z hľadiska metód pozorovania pri hodnotení výkonnosti rozlišujeme štyri typy,
a konkrétne: 1. globálne hodnotiace škály – obvykle sa používajú pozorovacie protokoly,
kde hodnotiteľa používajú Likertovu škálu na hodnotenie kvality danej dimenzie tímovej
práce; 2. behaviorálne ukotvené hodnotiace škály BARs (z angl. behaviorally anchored
rating scales) – pozorovacie protokoly obsahujú stručné popisy správania ako kotvy
spojené s jednotlivými dimenziami hodnotenia; 3. behaviorálne pozorovacie škály BOSs
(z angl. behavioral observational scale) – v rámci pozorovacieho protokolu sa obvykle
používa Likertova škála na vyhodnotenie frekvencie vybraných tímových procesov, ktoré
sú hodnotené a 4. nástroje založené na udalostiach (z angl. event-based tools) – protokol
z pozorovania obsahuje zoznam behaviorálnych prejavov prepojených do scenárov,
v ktorých sa prejavujú tímové procesy či učenie (Rosen et al. 2008; Rosen et al. 2013).
Príkladom sebaposudzovacej škály je škála MHPTS (z angl. Mayo High-Performance
Teamwork Scale), ktorá meria správanie a zručnosti vysoko výkonných tímov v oblasti
zdravotníctva (Malec et al., 2007). Tento nástroj slúži predovšetkým na sebahodnotenie
a sebareflexiu jedincov na tréningové účely. Škála pozostáva zo 16 položiek vzťahujúcich
sa k tímu a jeho výkonnosti hodnoteným na trojstupňovej škále (0 = nikdy/zriedka, 1 =
nekonzistentne, 2 = konzistentne). Reliabilita tejto škály sa pohybovala v rozmedzí
Cronbachovo koeficientu alfa α = 0,81 a 0,83, a súčasne autori poukazujú na dostačujúcu
vnútorná konzistenciu a konštruktovú validitu nástroja.

57

Ďalším príkladom je komerčne dostupná metóda TDS (z angl. Team Development Survey),
ktorá slúži na meranie vnímania tímu z perspektívy členov tímu, prípadne pozorovateľov,
a následne poskytnutie týchto informácií späť členom v podobe, ktorú môžu použiť na
identifikáciu silných stránok a problémov tímu. Dotazník je pritom navrhnutý tak, aby
poskytoval komplexnú odpoveď na otázku „ako sa tímu vedie“ z pohľadu členov tímu
a ich pozorovateľov, pričom význam kladie na následné aktivovanie tímu v procese
hľadania spôsobov ako zlepšiť v tej ktorej vybranej oblasti (Hallam & Campell, 1997).
Dotazník pozostáva zo 72 položiek triedených do 18 škál, ktoré zachycujú tímové potreby
a efektivitu hodnotených na 6-stupňovej stupnici (rozhodne súhlasím – rozhodne
nesúhlasím). Skoré z dotazníka reflektujú dvojí pohľad: vnímanie členov tímu a vnímanie
tímového pozorovateľa (prípadne i vedúceho tímu). Jednou zo škál v TDS dotazníku je
škála výkonnosti, ktorá obsahuje nasledujúce položky:
Z pohľadu člena tímu:
Naša práca dosahuje vysokej kvality.
Dosahujeme naše ciele tímu.
Ľudia, ktorí hodnotia náš tím, sú spokojní s našimi výsledkami.
Správy o našej výkonnosti sú priaznivé.
Doteraz náš tím má veľké úspechy.
Z pohľadu pozorovateľa:
Práca dosahuje vysokej kvality.
Tím dosahuje nastavené ciele.
Som spokojný s výsledkami tímu.
Správy o ich výkonnosti sú priaznivé.
Doteraz má tím veľké úspechy.

Dotazník TDS umožňuje komplexné meranie a hodnotenie tímu a prináša dvojí pohľad.
Zároveň však členom tímu poskytuje informáciu ako tím vníma jednotlivé oblasti, a teda
vďaka náhľadu na spoločné vnímanie môže reflektovať či už silné stránky alebo i priestor
pre rozvoj tímu. Nástroj v rámci nasledujúcej práci s tímom má svoj potenciál pre akčný
plán a možné zapracovanie na oblastiach, kde členovia tímu vnímajú rezervy.
V rámci diagnostiky výkonnosti tímov Salas, Reyes a Woods (2017) prinášajú ucelený
pohľad na doterajší prístup, a pomenovávajú potreby do budúcna. Prehľad obsahuje
postrehy vzhľadom k meraniu výkonnosti tímov, ktorým je potreba venovať pozornosť
čerpajúc z dostupných výskumných štúdií. Ako autori upozorňujú, v rámci merania
výkonnosti záleží na kontexte, a neexistuje perfektný protokol, formát či metóda. Práve
naopak, metódy je potrebné modifikovať a uspôsobovať podmienkam toho ktorého tímu.
Zároveň autori prinášajú pohľad na najvhodnejší prístup v rámci merania výkonnosti, a to
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je kombinácia metód – sebaposudzovacích škál, vzájomného hodnotenia medzi členmi
tímu a pozorovania. A ďalej poznamenávajú potrebu merania výkonnosti a tímových
aspektov ako dynamických fenoménov. V neposlednom rade upozorňujú na potrebu
jednoduchých a relevantných metód, prístupov a nástrojov pre prax, ktoré umožňujú
neobťažujúce či nenápadné merania.
Nadväzujúc na tieto potreby preto v poslednej časti tejto kapitoly venujem pozornosť
metóde sociomapovania, ktorá tieto potreby integruje a ukazuje sa ako kvalitný nástroj
pre následnú prácu s tímami.
Hon

7.4 Sociomapovanie
Významným prínosom v oblasti diagnostiky pracovných tímov je nástroj Sociomapovanie
(Bahbouh, 1994, 2004, 2011; Höschl, 2006, 2010; Rozehnalová, 2008; Höschlová, 2014).
Jeho autor Bahbouh (1994) definuje sociomapovanie ako súbor metód umožňujúci
analýzu vzťahov medzi prvkami nejakého systému (subjekty a objekty), pričom medzi
nimi je rada čiastkových vzťahov. Získané dáta majú grafické zobrazenie informácie
v podobe mapy, na základe čoho nesie táto metóda názov sociomapovanie.
Rozlišované sú tri typy sociomapovania a sociomáp (Bahbouh, 2011; Rozehnalová, 2008):
1. priame sociomapovanie: informácie o vzťahoch medzi prvkami (objektmi) daného
systému máme už na začiatku, 2. nepriame sociomapovanie: dostupné sú len niektoré
charakteristiky prvkov (objektov), na začiatku nemáme vzájomné vzťahy medzi nimi
a 3. sociomapovanie veľkých sociálnych skupín / systémov: dostupné sú matice dát, kde
je mnoho subjektov (obvykle stovky až desaťtisíce) vo vzťahu k niekoľko málo objektom.
Bližšie k tomuto rozlíšeniu, ako aj vizualizácii a spracovaniu dát pojednáva autor metódy
sociomapovania Bahbouh (1994, 2011, 2012) v jeho štúdiách a publikácii Sociomapování
a tiež Höschlová (rod. Rozehnalová 2008, 2014) vo svojich štúdiách.
Sociomapovanie je ako komplexná metóda v rámci diagnostiky a práce s tímom práve
vďaka trom dimenziám procesovo na seba nadväzujúcim (Rozehnalová, 2008):
• vizualizačná metóda: proces tvorby sociomáp zo získaných dát zachycujúcich realitu
v zjednodušenej podobe, ktorá je základom pre nasledujúce ďalšie dva dimenzie;
• analýza tímovej práce: proces práce so získanými dátami a tvorby výstupov, ktoré sú
základom pre ďalšiu, tretiu dimenziu;
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• spôsob intervencie: proces práce s pracovnou skupinou či tímom pomocou intervencií
s aplikáciou sociamáp, s využívaním metód ako napríklad spätná väzba, facilitácia či
efektivita používania rozvojovej metódy.
Sociomapovanie ako o diagnostický nástroj slúžiaci na meranie skupinovej komunikácie,
má psychometrické overené najčastejšie používané komunikačné škály, ktoré merajú
frekvenciu, význam a kvalitu komunikácie. Höschlová v rámci svojej štúdie (2014) zistila,
že poskytujú hodnotenie, ktoré je stabilné v čase (v rozmedzí približne 3 až 6 mesiacov).
V rámci konštruktívnej validácii sa tieto škály ukázali ako súvisiace, a súčasne tiež
vzájomne sa dopĺňajúce.
Nižšie je uvedený set najčastejšie používaných komunikačných škál v sociomapovaní
(Höschlová, 2014, s. 119):
• Súčasná frekvencia komunikácie
Ohodnoťte každého člena Vášho tímu podľa toho, ako často komunikujete o pracovných témach.
□ takmer stále
□ často
□ skôr častejšie
□ občas
□ takmer vôbec

• Optimálna frekvencia komunikácie
Ako často by ste chceli pracovné témy komunikovať s nasledujúcimi členmi vášho tímu, aby ste mohli
vykonávať svoju prácu čo najefektívnejšie?
□ takmer stále
□ často
□ skôr častejšie
□ občas
□ takmer vôbec

• Dôležitosť komunikácie
Aká dôležitá je pre Vás komunikácia s nasledujúcimi členmi tímu pre to, aby ste bol /a schopný/á
odovzdať svoju prácu včas a vo vysokej kvalite?
□ kriticky dôležitá
□ rozhodne dôležitá
□ skôr dôležitá
□ skôr nedôležitá
□ úplne nedôležitá

• Kvalita komunikácie
Posúďte, prosím, kvalitu pracovnej komunikácie s každým členom tímu z hľadiska jej obsahu a včasnosti.
□ často je nadštandardná
□ občas je nadštandardná
□ vyhovujúce, zodpovedá potrebám
□ občas by mohla byť vyššia
□ často by mohla byť vyššia
□ nemôžem posúdiť
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Pre hlbšie a detailnejšie pochopenie procesov na úrovni tímu, a to napríklad komunikácie
je vhodné priebežné sledovanie. Sociomapa je vhodná pre zachytenie dynamiky systému.
Ako uvádza Bahbouh (2011) zachycovanie komunikácie a tímových procesov v časových
zmenách je aspekt veľmi dôležitý a vo väčšine analýz opomenutý. Metóda
sociomapovania v rámci diagnostiky tímov je nástrojom reliabilným a validným a súčasne
efektívny v rámci priebežného sledovania komunikácia a ďalších procesov na úrovni tímu
(Bahbouh, 2011; Höschlová, 2014). Zároveň táto metóda hodnotí vzájomné vzťahy než
jednotlivcov (umožňuje meranie na vnútro-skupinovej či medzi-skupinovej úrovni), čo
pozitívne pôsobí i na ochotu ľudí prijímať spätnú väzbu k získaným výstupom, a tiež na
ochotu niečo meniť. Priestor k zmene podporuje práve dvojí perspektíva merania,
v rovine aktuálneho stavu a optimálneho stavu. Výstupy sociomáp teda obvykle tím
motivujú k zmene, a to aj vďaka skupinovému zhrnutiu výsledkov, ktoré prináša víziu
jednak spoločného zdieľaného mentálneho modelu tímovej komunikácie, ale taktiež naň
nadväzujúceho vytvoreného spoločného akčného plánu. Akčný plán vytvára spoločný
záväzok a rovnakú mieru angažovanosti, keďže všetci členovia tímu sú v roli hodnotiteľa
i hodnoteného. Výhodou priebežného merania je, že následný efekt s ohľadom na akčný
plán (po intervencii) je možné znovu zmerať a následne porovnať (Bahbouh, 2011, 2012).
Kľúčovú úlohu v rámci práce s metódou sociomapovania je odbornosť a skúsenosť. Podľa
Höschlovej (2014), v rámci tímových intervencií s využitím sociomáp je nesmierne
dôležité vedenie skúseným odborníkom. Z hľadiska odbornosti sa jedná predovšetkým
o dostatočné znalosti metódy sociomapovania a psychológie (najmä oblasti sociálnej
psychológie malých skupín). Z hľadiska skúsenosti sa jedná o rozsiahle skúsenosti v práci
so skupinami či tímami v rámci rozvoja, a to či už facilitácie, koučovania alebo ďalších
iných rozvojových foriem práce.
Veľmi významným aspektom v práci s metódou sociomapovania sú etické aspekty, ktoré
pri diagnostike či následnej intervencii vystávajú. Höschlová (2014) poznamenáva, že
v rámci použitia sociomáp platí takzvaný princíp anonymity hodnotiteľov, a teda
anonymita hodnotenia je zaručená všetkým členom tímu. Pred samotným zahájením
intervencie sú všetci zapojení členovia tímu informovaní o všetkých potrebných
náležitostiach (účel zberu dát, o prístupe k informáciám, o prezentovaní výstupov,
cieľoch intervencie a podobne). S odborníkom (facilitátorom či koučom), ktorý vedie celý
proces diagnostiky a intervencie uzatvárajú takzvaný informovaný súhlas.
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Sociomapovanie je v oblasti diagnostiky komunikácie a ďalších iných tímových procesov
veľmi výnimočnou metódou, nakoľko umožňuje meranie relatívne jednoducho, rýchlo
a zároveň opakovane Pre diagnostiku je dostačujúci malý počet škál, v ktorých dochádza
k vzájomnému hodnoteniu, ktoré je následne prevedené na jednoduché, no zároveň
komplexné dáta vo forme sociomáp – grafického výstupu pre ľahké čítanie a interpretáciu
(Bahbouh, 1994, 2011, 2012; Höschlová, 2014; Rozehnalová, 2008). V rámci výskumu
pracovných tímov na vnútro-skupinovej a medzi-skupinovej úrovni má táto metóda
obrovský potenciál, ako aj pre samotnú prax a prácu s tímami a možnosťami intervencií.
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EMPIRICKÁ ČASŤ
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8. VÝSKUM SKUPINOVEJ KOMUNIKÁCIE A VNÍMANEJ VÝKONNOSTI
V teoretickej časti som sa venovala problematike komunikácie a výkonnosti v kontexte
pracovných tímov, ktorá môže byť meraná rôznymi spôsobmi. Niet jedného konkrétneho
parametru, ktorým by sme mohli s úplnou istotou tieto aspekty merať. A práve z tohto
dôvodu som predpokladala, že je možné previesť rozličné parametre na jednotlivé
preukázané súvislosti komunikácie a vnímanej výkonnosti v tíme. V oboch prípadoch
operacionalizácia nie je úplne jednoduchá, nakoľko parametrov, ktoré posudzujú
komunikáciu a výkonnosť je mnoho. Rozlišujeme subjektívne a objektívne parametre,
ktoré prinášajú komplexnosť posúdenia jednotlivých členov tímu.
Empirická časť sa venuje skúmaniu subjektívneho vnímania jedincov so zameraním na
vnímanú kvalitu skupinovej komunikácie a vnímanú výkonnosť v tímoch.

8.1 Ciele výskumu a použité metódy
Cieľom empirickej časti je preskúmať skupinovú komunikáciu a vnímanú výkonnosť
v pracovných tímoch z hľadiska subjektívneho vnímania jedinca. Skupinovú komunikáciu
som sa snažila postihnúť prostredníctvom dvoch metód, jednak vnímanou kvalitou
skupinovej komunikácie a súčasne som našla dotazník vhodný pre meranie komunikácie
a spolupráce, ktorý sa orientuje na kvalitu interakcie medzi členmi tímu. Výskum
skupinovej komunikácie a vnímanej výkonnosti je prepojený s týmto tretím aspektom,
ktorý bol bližšie ukotvený už v teoretickej časti. Výskum prináša merací nástroj, ktorý bol
vytvorený kombináciou overených škál na meranie kvality skupinovej komunikácie
a vnímanej výkonnosti s doplnenými položkami a súčasne dotazníkom, ktorý meria
kvalitu interakcie medzi členmi v tíme.
V rámci výskumu je pozornosť venovaná meraniu troch konštruktov: (1) vnímanej kvality
skupinovej komunikácie, (2) interakcii medzi členmi tímu a (3) vnímanej výkonnosti
pracovných tímov, medzi ktorými predpokladám pozitívnych súvislosti, nakoľko sa
domnievam, že všetky tieto tri aspekty sú prepojené a že môžu pozitívne prispievať
k fungovaniu v tíme.
Najprv sa však venujem operacionalizácii a spôsobu merania týchto troch konštruktov
a následne tiež ďalších premenných, ktoré sú súčasťou výskumného dizajnu empirickej
časti tejto práce.
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8.1.1. Operacionalizácia meraných konštruktov
Vnímaná kvalita skupinovej komunikácie (K): na meranie konštruktu „K“ skupinovej
komunikácie bola použitá škála vnímanej kvality skupinovej komunikácie inšpirovaná
položkami z overenej škály z dostupnej zahraničných štúdií (González-Romá &
Hernández, 2014; Valls, González‐Romá, & Tomás, 2016) doplnená o ďalšiu položku
týkajúcu sa vnímanej spokojnosti s komunikáciou v tíme. Vnímaná kvalita skupinovej
komunikácie v tíme bola meraná pomocou 6-položkovej sebavýpoveďovej škály
(dostupná v Prílohe 3). Použitá bola 5-stupňová Likertova škála (1 = vôbec nie, 5 = veľmi
veľa) podobne ako v dostupnej štúdii. Každému respondentovi bolo vypočítané celkové
hrubé skóre, ktoré pre daného respondenta vytvorilo skóre vnímanej kvality skupinovej
komunikácie (označené „K“). Metóda má overené psychometrické vlastnosti. Reliabilita
tejto škály v predchádzajúcich štúdiách dosahovala hodnôt Cronbachovo koeficientu alfa
α = 0,89 (Valls, González‐Romá, & Tomás, 2016).
Kvalita interakcie medzi členmi tímu (TMX): na meranie konštruktu „TMX“ kvality
interakcie bol použitý dotazník vnímanej kvality interakcie medzi členmi tímu (z angl.
Team-member exchange quality, zaužívaná skratka TMX), ktorý vychádza z overeného
dotazníka z dostupných zahraničných štúdií (Seers, 1989; Ford, Seers, 2006; Seers, Ford,
Wilkerson, & Moorman, 2001; Witkam, 2014). Tento dotazník pozostáva z celkovo 12
sebavýpoveďových položiek (celé znenie dostupné v Prílohe 3). Použitá bola 5-stupňová
Likertova škála (1 = rozhodne nesúhlasím, 5 = rozhodne súhlasím), podobne ako
u dostupných štúdií. Každému respondentovi bolo vypočítané celkové hrubé skóre, ktoré
pre daného respondenta vytvorilo skóre kvality interakcie medzi členmi tímu (označené
„TMX“). Metóda má overené psychometrické vlastnosti. Reliabilita tohto dotazníka sa
v dostupných štúdiách pohybovala o hodnotách Cronbachovo koeficientu alfa α = 0,815 –
0,85 (Seers, 1989; Witkam, 2014).
Vnímaná výkonnosť tímu (V): na meranie konštruktu „V“ vnímanej výkonnosti bola
použitá škála vnímanej výkonnosti tímu inšpirovaná položkami z overenej škály
z dostupnej zahraničnej štúdie (Valls, González‐Romá, & Tomás, 2016) doplnená o ďalšie
dve položky týkajúcu sa vnímanej spokojnosti s výkonnosťou tímu (na individuálnej a na
tímovej úrovni). Vnímaná výkonnosť tímu bola meraná pomocou 6-položkovej
sebavýpoveďovej škály (uvedená v Prílohe 3). Použitá bola 5-stupňová Likertova škála
(1 = veľmi slabo, 5 = veľmi dobre), podobne ako v prípade dostupnej štúdie. Každému
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respondentovi bolo následne vypočítané celkové hrubé skóre, ktoré pre daného
respondenta vytvorilo skóre vnímanej výkonnosti tímu (označené „V“). Metóda má
overené psychometrické vlastnosti. Reliabilita sa u tejto škály pohybovala v dostupných
štúdiách o hodnotách Cronbachovo koeficientu alfa α = 0,76 – 0,86 (González-Romá
& Hernández, 2014; Valls, González‐Romá, & Tomás, 2016).
V ďalšej časti výskumu budú všetky tri vyššie popísané merané konštrukty súhrnne
označené ako tímové konštrukty. A teda, označenie tímové konštrukty zahrňuje vnímanú
kvalitu skupinovej komunikácie, kvalitu interakcie medzi členmi v tíme a vnímanú
výkonnosť v tíme.
Operacionalizácia ďalších premenných
Úroveň osobného kontaktu v komunikácii: táto premenná bola meraná prostredníctvom
položky „Do akej miery je komunikácia medzi členmi vášho tímu na osobnej úrovni?“ na 5stupňovej Likertovej škále (1 = vôbec nie, 5 = veľmi veľa).
Formálnosť v komunikácii: táto premenná bola meraná prostredníctvom položky „Do akej
miery je komunikácia medzi členmi vášho tímu formálna?“ na 5-stupňovej Likertovej škále
(1 = vôbec nie, 5 = veľmi veľa).
Typ organizácie: táto premenná rozlišuje respondentov na dve skupiny, a to vzhľadom
k príslušnosti k tej ktorej organizácii: neziskovo orientovaná organizácia alebo biznisovo
orientovaná organizácia (bližšie popísané v špecifikáciách výskumného súboru).
V neposlednom rade boli súčasťou dotazníka otázky vztiahnuté k demografickým údajom
o respondentovi, založené na bežne používaných položkách, ako sú gender, vek,
národnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie vzdelania. Taktiež boli položené ďalšie
doplňujúce otázky zamerané na popisné charakteristiky o respondentovi vztiahnuté
k jeho pôsobeniu v tíme a v organizácii, a to predovšetkým typ organizácie v ktorej
pôsobí, veľkosť tímu, počet mesiacov respektíve rokov pôsobiacich v organizácii, v tíme,
frekvencia porád celého tímu a časti tímu. Nie všetky tieto premenné boli v rámci analýzy
k ostatným premenným vzťahované a použité.
Úplná verzia použitého dotazníka je dostupná v Prílohe 3. Dostupné sú dve verzie, jednak
anglická a tiež preložená slovenská verzia. Nie všetky otázky boli zahrnuté v rámci
analýzy dát a prezentovaných výstupov v empirickej časti tejto práce. Vybrané z nich boli
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súhrne spracované a použité výhradne za účelom spätnej väzby pre organizáciu, ako
forma poďakovania za účasť vo výskume (konkrétne sa jednalo o otázky: „Ktoré jedno
alebo viac slov charakterizuje váš tím?“ a „Čo oceňujete vo svojom tíme?“).
8.1.2. Dizajn výskumu
Výskum bol realizovaný v nasledujúcich fázach. Primárne bola pozornosť venovaná
psychometrickým charakteristikám vytvorenej metódy, a konkrétne analýze reliability,
položkovej analýze, korelačnej a exploračnej faktorovej analýze za účelom overenia
konštruktovej validity. Následne boli testované hypotézy a s tým skúmané vzťahy medzi
troma meranými konštruktmi a ďalšími troma premennými, a konkrétne úrovňou
osobného kontaktu, formálnosťou v komunikácii a typom organizácie. Posledná časť bola
venovaná doplnkovej kvalitatívnej analýze, približujúc podmienky a overené postupy pre
dosahovanie najlepšej komunikácie a najvýkonnejšieho tímu.
Výskumné hypotézy
V rámci konfirmatornej štatistickej analýzy budú testované nasledujúce hypotézy:
HA1: Medzi vnímanou kvalitou skupinovej komunikácie v tíme (K) a kvalitou interakcie
medzi členmi tímu (TMX) je štatisticky signifikantná pozitívna korelácia.
HA2: Medzi vnímanou kvalitou skupinovej komunikácie (K) a vnímanou výkonnosťou
tímu (V) je štatisticky signifikantná pozitívna korelácia.
HA3: Medzi kvalitou interakcie medzi členmi tímu (TMX) a vnímanou výkonnosťou tímu
(V) je štatisticky signifikantná pozitívna korelácia.
HA4: Medzi vnímanou kvalitou skupinovej komunikácie (K) a úrovňou osobného kontaktu
v komunikácii existuje štatisticky významný pozitívny vzťah.
HA5: Medzi vnímanou kvalitou interakcie medzi členmi tímu (TMX) a úrovňou osobného
kontaktu v komunikácii existuje štatisticky významný pozitívny vzťah.
HA6: Medzi vnímanou výkonnosťou tímu (V) a úrovňou osobného kontaktu v komunikácii
existuje štatisticky významný pozitívny vzťah.
HA7: Medzi vnímanou kvalitou skupinovej komunikácie (K) a úrovňou formálnosti
v komunikácii existuje štatisticky významný pozitívny vzťah.
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HA8: Medzi vnímanou kvalitou interakcie medzi členmi tímu (V) a úrovňou formálnosti
v komunikácii existuje štatisticky významný pozitívny vzťah.
HA9: Medzi vnímanou výkonnosťou tímu (V) a úrovňou formálnosti v komunikácii
existuje štatisticky významný pozitívny vzťah.
HA10: Existuje štatisticky významný rozdiel vo vnímanej kvalite skupinovej komunikácii
(K) v tíme medzi jedincami pôsobiacimi v neziskovo orientovanej organizácii a jedincami
pôsobiacimi v biznisovo orientovanej organizácii.
HA11: Existuje štatisticky významný rozdiel v kvalite interakcie medzi členmi tímu (TMX)
medzi jedincami pôsobiacimi v neziskovo orientovanej organizácii a jedincami
pôsobiacimi v biznisovo orientovanej organizácii.
HA12: Existuje štatisticky významný rozdiel vo vnímanej výkonnosti tímu (V) medzi
jedincami pôsobiacimi v neziskovo orientovanej organizácii a jedincami pôsobiacimi
v biznisovo orientovanej organizácii.
Výskumné otázky
Pre obohatenie výskumnej štúdie boli do kvantitatívnej časti pridané dve otázky
kvalitatívneho charakteru s ohľadom na najlepšie doporučenia a skúsenosti respondentov
ako členov tímu. Posledná časť výsledkov empirickej časti obsahuje kvalitatívnu analýzu
na nasledujúce výskumné otázky:
Výskumné otázky v rámci kvalitatívnej doplnkovej časti výskumu:
•

Za akých okolností tím komunikuje najlepšie?

•

Za akých okolností je tím najvýkonnejší?

8.1.3. Charakteristika výskumného súboru
Skúmanou populáciou boli jedinci, ktorí sú súčasťou pracovných tímov pôsobiacich
v medzinárodných organizáciách, sú súčasťou ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorí
môžu, no nemusia mať študentský status. Podmienkou zahrnutia do výskumného súboru
bola nutná znalosť anglického jazyka a vyjadrenie dobrovoľného súhlasu so zapojením sa
do zberu dát a výskumu ako takého. Popisné charakteristiky výskumného súboru sú
uvedené v ďalšej časti tejto kapitoly (v úvode časti Výsledky).
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Špecifická výskumného súboru
Zber dát prebiehal v dvoch vybraných oslovených medzinárodných organizáciách
rozličného charakteru, preto je pozornosť venovaná špecifikám výskumného súboru
s ohľadom na vybrané zapojené organizácie vo výskume.
S účasťou na výskume súhlasili obe oslovené organizácie, avšak na základe vzájomnej
dohody v rámci tejto práce vybrané organizácie nebudú priamo pomenované. V ďalšom
texte teda budeme používať označenia organizácia ABC – v analýze dát uvedená ako
„neziskovo orientovaná organizácia“ a organizácia XYZ – v analýze dát uvedená ako
„biznisovo orientovaná organizácia“.
Organizácia ABC je celoeurópska dobrovoľnícka študentská organizácia, ďalej
označovaná ako nezisková organizácia. Jej súčasťou sú medzinárodné pracovné tímy,
ktoré fungujú prevažne na virtuálnej rovine, osobné stretnutia celých tímov sú ojedinelé.
Ďalším významným špecifikom je charakter práce, ktorý je dobrovoľný. Hlavnými
motivačnými prvkami sú rozširovanie kontaktov, skúsenosť v medzinárodnom tíme,
možnosť cestovať a aktívne sa podieľať na medzinárodných projektoch.
Organizácia XYZ je celosvetovo pôsobiaca akciová spoločnosť, ďalej označovaná ako
obchodne orientovaná organizácia, v ktorej je kontakt pracovníkov z hľadiska úrovne
virtuality rôznorodý s ohľadom na ten ktorý tím. Nakoľko sa jedná prosperujúcu
spoločnosť pôsobiacu na medzinárodnom trhu, pracovníci tímov sú za prácu adekvátne
finančne odmenení. Hlavnými motivačnými prvkami sú finančné odmeny, atraktívny
zamestnávateľ, ako aj rada ďalších zamestnaneckých benefitov.
8.1.4. Procedúra
Samotnému zberu dát predchádzalo pilotné testovanie dotazníku za účelom overenia
porozumenia použitých otázok a jazykových korektúr. Nakoľko výskumný projekt cielil
na medzinárodné tímy, oslovovanie účastníkov do výskumu, ako aj zber dát prebiehal
v anglickom jazyku, ktorý je hlavným komunikačným jazykom u oboch zapojených
organizácii. Použité dotazníkové metódy vychádzajú priamo z pôvodných anglických
štúdii. Celá použitá metóda prešla jazykovou korektúrou u dvoch nezávislých rodených
hovoriacich a finálnym schválením konečnej verzie.
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Dotazník bol vytvorený prostredníctvom online platformy Google formulára (kompletný
dotazník je v Prílohe 3) z dôvodu užívateľsky príjemného prostredia nie len pre samotný
zber dát (s ohľadom na respondentov) a tiež pre následnú prácu s dátami (s ohľadom na
riešiteľku výskumného projektu).
Dotazník bol formulovaný tak, aby jeho vyplnenie vyžadovalo od respondenta približne
10-15 minút. Avšak je možné, že niektorí respondenti u neho strávili viac či menej času,
vždy v závislosti na individuálnom prístupe, skúsenostiach či ochote a otvorenosti na
jednotlivé otázky odpovedať spontánne alebo viac sa nad nimi zamýšľať.
8.1.5. Zber dát
Po získaní súhlasu s vedením organizácii a tiež ochoty sprostredkovať zber dát zo strany
kontaktných osôb, prostredníctvom ktorých boli rozoslané oslovujúce e-maily s výzvou
k účasti na výskume a s odkazom na online dotazník (dostupné v Prílohe 3). Po týždni bol
odoslaný druhý e-mail ako pripomienka k vyplneniu, pričom na základe predchádzajúcej
dohody kontaktné osoby oslovovali účastníkov aj prostredníctvom neformálneho
kontaktu (predovšetkým osobným kontaktom či internetovým rozhovorom). Motiváciou
k účasti na výskume bola príležitosť prispieť k hlbšiemu pochopenie tímových procesov,
no tiež sa dozvedieť niečo viac o tímoch tej ktorej organizácie. Účastníkom boli za odmenu
odoslané zhrnutia z dvoch doplnkových otázok, ktoré boli použité pre tento účel. Súhrne
spracované a použité výhradne za účelom spätnej väzby pre organizáciu, ako forma
poďakovania za účasť vo výskume boli otázky: „Ktoré jedno alebo viac slov charakterizuje
váš tím?“ a „Čo oceňujete vo svojom tíme?“.
Zber dát prebiehal v jari 2017, na prelome mesiacov marec a apríl. Výber respondentov
bol nenáhodný, kriteriálny (Ferienčík, 2010), nakoľko do štúdie boli zapojení len
respondenti pôsobiaci v dvoch vybraných oslovených medzinárodných organizáciách
a súčasne bola podmienkou účasti znalosť anglického jazyka, v ktorom prebiehal zber dát.
Následne samotný výber respondentov v organizáciách prebiehal za použitia metódy
sebavýberu. Oslovenie respondentov prebehlo prostredníctvom rozoslania oslovujúceho
e-mailu cez kontaktné osoby. Oslovenie prebehlo prostredníctvom výzvy cez e-mail, ako
aj na základe osobného kontaktu, či preposlania dotazníka medzi kolegami. Po zbere dát
bola následne realizovaná analýza a interpretácia dát.
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8.1.6. Etické aspekty výskumu
V rámci účasti na výskume bola zaistená etická stránka prostredníctvom dobrovoľnej účasti.
Oslovení účastníci výskumu obdŕžali sprievodný e-mail s informáciami o účasti na výskume
(dostupný v prílohe) a pred zahájením vyplňovania dotazníka vyjadrili svoj dobrovoľný
súhlas s účasťou zaškrtnutím prvej položky v dotazníku: „Vyplnením tohto online formulára

súhlasíte s vyššie uvedenými informáciami a máte viac ako 18 rokov.“
Úplná anonymita pre všetkých zúčastnených bola zachovaná, pričom už vopred prebehol
kontrakt s oboma organizáciami o nezdieľaní názvu organizácie. Súčasne na základe
spoločnej dohody do kompletných získaných dát nahliadala výhrade riešiteľka výskumu.
V súlade s právom účastníka vo výskume na informácie, ako popisuje Ferjenčík (2010),
boli vopred všetkým respondentom komunikované pravdivé informácie o výskume,
a konkrétne aké sú jeho ciele, zmysel celého výskumu, s kým budú účastníci porovnávaní.
Všetci účastníci taktiež obdŕžali e-mailový kontakt na riešiteľku výskumu pre prípadné
ďalšie otázky k výskumu.
8.1.7. Analýza získaných dát
Získané kvantitatívne dáta boli primárne upravené a pretriedené v programe MS Excel
2016. Následne boli importované do softvéru IBM SPSS Statistics 23, ktorý slúži
k štatistickým analýzam dát. Pre sprehľadnenie výsledkov sú mnohé výstupy spracované
grafickou formou. Vybraná časť analýzy bola vytvorená prostredníctvom MS Excel 2016.
Ako prvá bola vytvorená všeobecná analýza popisných štatistík vybraných premenných
(dostupné v Príloha 1). Následne, za účelom výberu vhodných štatistických metód
určených k testovaniu hypotéz bolo zásadné poznať charakteristiky získaných dát. Medzi
určujúce patrí otázka či získané dáta vykazujú normálne rozdelenie. Za týmto účelom
a v prípade dát malého až stredného rozsahu, sa najčastejšie používa štatistický test
Shapiro-Wilkov test normality, ktorý bol použitý v počiatku analýzy. Na základe rozvahy
boli v rámci testovania hypotéz a analýze dát použité parametrické metódy.
Nasledovala analýza psychometrických charakteristík použitých metód. Primárne
výpočet reliability (vnútornej konzistencie) jednotlivých konštruktov, ktorý bol zisťovaný
pomocou koeficientov Cronbachovo α a split-half reliability. Aj napriek tomu, že skutočnú
hodnotu reliability možno spravidla len odhadnúť, vybrané koeficienty patria medzi
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najpoužívanejšími odhady pre výpočet vnútornej konzistencie testu (Urbánek et al.,
2011). Následne bola prevedená položková analýza za účelom poznania charakteristík
a kvalít jednotlivých položiek. Ďalej nasledovalo overenie konštruktovej validity
použitých dotazníkových metód a preskúmanie faktorovej štruktúry, kde boli použité
procedúry korelačnej analýzy a súčasne exploračnej faktorovej analýzy. Procedúra
explorácie bola uprednostnená pred konfirmačnou, a to predovšetkým s ohľadom na
novo vytvorený a nakombinovaný psychometrický nástroj, ktorý bol použitý. Ďalším
doplnkovým krokom v rámci psychometrickej analýzy bolo vytvorenie noriem (dostupné
v Prílohe 1), ktoré slúžia k porovnaniu individuálneho výsledku jedného merania
s výsledkom skupiny. Prostredníctvom McCallovej plošnej transformácie boli dosiahnuté
hrubé skóre transformované na Z-skóre. Na základe neho boli následne vypočítané
štandardné skóre: STENY, STANINE, T-skóre, IQ a percentily zodpovedajúce jednotlivým
škálam použitej metódy. Záver kvantitatívnej analýzy dát bol venovaný analýze vzťahov
medzi meranými konštruktmi a ďalšími premennými, kde boli použité korelačné analýzy,
a konkrétne bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Pre testovanie hypotéz, v rámci
ktorých cieľom bolo porovnanie dvoch skupín (s ohľadom na príslušnosť k tej ktorej
organizácii) bol použitý t-test pre dva nezávislé výbery.
Získané kvalitatívne dáta boli upravené a pretriedené v programe MS Excel, s ohľadom na
zachovanie anonymity organizácie či kontextu, ktorý by mohol organizáciu približovať.
Následne prebehlo kódovanie dát, redukované dáta boli usporiadané podľa najčastejšie
sa vyskytujúcej spoločnej kategórie. Kvalitatívna analýza bola realizovaná na základe
otvoreného kódovania (Hendl, 2008) a sledovania frekvencie výskytu vymedzených
kategórií v jednotlivých odpovediach.

8.2 Výsledky
Výskumný súbor
Celkový počet respondentov zahrnutých do analýzy dát bol 60. S ohľadom na uvedený
gender, výskumný súbor tvorilo 35 žien (58%), 24 mužov (40%) a 1 neuviedol (2%) vo
veku od 20 do 39 rokov (celkovo: M = 26,17, SD = 4,3 pričom ženy: M = 25,14, SD = 3,7;
muži: M = 27,88, SD = 4.62). Čo sa týka najvyššie dosiahnutého vzdelania, ukončené VŠ
magisterské vzdelanie dosiahlo celkovo 25 respondentov (42%), ukončené VŠ bakalárske
vzdelanie dosiahlo 29 respondentov (48%) a ukončené SŠ vzdelanie s maturitou
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6 respondentov (10%). Výskumný súbor bol tvorený rôznorodým národnostným
zložením, nakoľko skúmanou populáciou boli jedinci pôsobiaci v pracovných tímoch
medzinárodných organizácii. Respondenti pochádzajú z rôznych krajín sveta (celkovo je
zastúpených 21 národnosti), každopádne táto premenná nebola v rámci analýzy
k ostatným premenným vzťahovaná. Grafické výstupy deskriptívnej štatistiky vzhľadom
k výskumnému súboru sú dostupné v Prílohe 1 (Figúra XX – Figúra XX).
Výsledky analýzy dát sú spracované do troch hlavných časti. Prvá a druhá časť obsahuje
kvantitatívnu analýzu, tretia časť obsahuje kvalitatívnu analýzu. Prvá časť sa venuje
výstupom z analýzy psychometrických vlastnosti použitej metódy (reliabilita, položková
analýza, korelačná analýza a exploračná faktorová analýza). Druhá časť obsahuje
výsledky analýz s ohľadom na formulované hypotézy. A nakoniec posledná, tretia časť
obsahuje výstupy z kvalitatívnej analýze, ktorá je v rámci výskumu ako doplnková.
8.2.1. Kvantitatívna analýza
Analýza psychometrických vlastností použitých metód
Pred započatím testovania bolo potrebné primárne preskúmať základné charakteristiky
získaných dát (Tabuľka XX v Prílohe). Zásadné bolo overiť či získané dáta vykazujú
normálne rozdelenie. S ohľadom na veľkosť výskumného súboru malého až stredného
rozsahu (celkovo 60 respondentov) bol použitý Shapiro-Wilkov test normality.

Štatistika

Stupne voľnosti

Významnosť

Skupinovej komunikácie (K)

,969

60

,134

Kvalita interakcie (TMX)

,973

60

,199

Vnímaná výkonnosť (V)

,964

60

,077

Tabuľka 1: Shapiro-Wilkov test normality

Na základe Shapiro-Wilkov testu normality (Tabuľka 1) nezamietam hypotézu
o normálnom rozdelení. Shapiro-Wilkov test je vo všetkých prípadoch vyšší než je
požadovaná hladina 0,05, z čoho plynie, že sa získané dáta signifikantne nelíšia od
normálneho rozdelenia – skupinová komunikácia (K): p = 0,134; kvalita interakcie (TMX):
p = 0,199; vnímaná výkonnosť (V): p = 0,077; a v prípade celkového skoré (K-TMX-V):
p = 0,731. Histogramy znázorňujúce distribúciu jednotlivé hrubých skoré sú dostupné

v Prílohe 1.
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Na základe rozvahy a overenia normálneho rozdelenie získaných dát boli vo všetkých
analýzach použité parametrické štatistické metódy.
Reliabilita (vnútorná konzistencia) jednotlivých meracích metód
Hodnoty reliability (vnútornej konzistencie) jednotlivých používaných meracích metód
boli vypočítané pomocou koeficientov Cronbachovo α a split-half reliability (Tabuľka 2).
Cronbachovo α

Split-half reliabilita

Počet položiek

Skupinovej komunikácia (K)

.861

.890

6

Kvalita interakcie (TMX)

.900

.863

12

Vnímaná výkonnosť (V)

.866

.903

6

Tabuľka 2: Reliabilita používaných meracích metód

Reliabilita jednotlivých metód na meranie konštruktov dosiahli veľmi uspokojivých
hodnôt. Reliabilita škály skupinovej komunikácie (K) obsahujúca 6 položiek dosiahla
u Cronbachovo alfa hodnoty α = 0,861, split-half reliabilita mala hodnotu 0,890. Reliabilita
dotazníka kvality interakcie (TMX) obsahujúci 12 položiek dosiahla u Cronbachovo alfa
hodnoty α = 0,900, split-half reliabilita mala hodnotu 0,863. Reliabilita škály vnímanej
výkonnosti (V) obsahujúci 6 položiek dosiahla u Cronbachovo alfa hodnoty α

=

0,866, split-half reliabilita mala hodnotu 0,903.
Z hľadiska reliability vykazujú všetky použité metódy vnútornú konzistenciu a veľmi
uspokojivé hodnoty reliability.
Psychometrická analýza tímových konštruktov na úrovni položiek
Za účelom analýzy psychometrických vlastnosti použitej metódy, poznania kvality
položiek a metód ako takých bola realizovaná položková analýza. Použitý merací nástroj
pozostával z troch metód zameraných na meranie troch tímových konštruktov:
• škála vnímanej kvality skupinovej komunikácie (K): 6 položiek (K1–K6);
• dotazník kvality interakcie medzi členmi v tíme (TMX): 12 položiek (TMX1–TMX12);
• škála vnímanej výkonnosti (V): 6 položiek (V1–V6).
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Náročnosť
položky

Priemer
M

Smerodajná
odchýlka SD

Korelácia s HS

Korigovaná
korelácia s HS

K1

,760

3,80

,708

,683

,573

K2

,733

3,67

,914

,849

,764

K3

,730

3,65

,954

,788

,671

K4

,767

3,83

,924

,813

,710

K5

,680

3,40

1,028

,674

,498

K6

,753

3,77

,789

,834

,758

TMX1

,807

4,03

,956

,707

,635

TMX2

,823

4,12

,739

,647

,585

TMX3

,740

3,70

,869

,675

,605

TMX4

,770

3,85

,860

,649

,576

TMX5

,757

3,78

,846

,708

,645

TMX6

,787

3,93

,800

,696

,635

TMX7

,710

3,55

,964

,749

,685

TMX8

,763

3,82

,854

,629

,554

TMX9

,673

3,37

1,164

,777

,704

TMX10

,760

3,80

1,022

,634

,543

TMX11

,780

3,90

,951

,690

,615

TMX12

,780

3,90

,877

,751

,693

V1

,807

4,03

,663

,740

,620

V2

,823

4,12

,691

,780

,668

V3

,790

3,95

,675

,782

,674

V4

,813

4,07

,607

,791

,700

V5

,793

3,97

,712

,815

,714

V6

,770

3,85

,755

,747

,608

Položka

Tabuľka 3: Položková analýza u jednotlivých použitých meracích metód
Vy

Vyššie sú uvedené výstupy z položkovej analýzy (Tabuľka 3), obsahujúce korelácie s HS,
kde sa jedná o koreláciu s celkovým hrubým skoré dosiahnutým v danej metóde. Čo sa
týka korigovanej korelácie s HS, jedná sa o korelácie s hrubým skoré, pričom tá ktorá
konkrétna položka nebola zahrnutá. Všetky použité položky preukazujú s ohľadom na ich
náročnosť (obtiažnosť) vhodných psychometrických charakteristík, a teda žiadne
z položiek by nebolo nutné vyraďovať. Súčasne boli sledovali korelácie s hrubým skoré,
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a tiež korigovaná korelácia s hrubým skoré, ktorá bola u všetkých položiek vyhovujúcu
a uspokojivú, u všetkých položiek dosiahla nad nastavené kritérium 0,3.
Z hľadiska položkovej analýzy použité metódy slúžiace k meraniu vybraných tímových
konštruktov preukazujú vhodné psychometrické charakteristiky.
Analýza súvislosti medzi tímovými konštruktami
V rámci testovania hypotéz (HA1 – HA3) bola použitá korelačná analýza dát, a konkrétne
bol použitý Pearsonov korelačný koeficient pre zisťovanie vzťahu medzi jednotlivými
meranými tímovými konštruktami (K, TMX, V).

Skupinová
komunikácia
(K)
Kvalita
interakcie
(TMX)
Vnímaná
výkonnosť
(V)

Pearsonov
korelačný koeficient

Skupinová
komunikácia (K)

Kvalita
interakcie (TMX)

Vnímaná
výkonnosť (V)

1

,584**

,593**

,000

,000

1

,530**

Významnosť
Pearsonov
korelačný koeficient

,584**

Významnosť

,000

Pearsonov
korelačný koeficient

,593**

,530**

Významnosť

,000

,000

,000
1

Poznámka: Pearsonova korelácia. ** = signifikantné na hladine 0.01; * = signifikantné na hladine 0.05
Tabuľka 4: Korelačná analýza medzi jednotlivými tímovými konštruktami

Na základe korelačnej analýzy (Tabuľka 4) bola zistená štatisticky signifikantná korelácia
medzi všetkými meranými konštruktami. Korelácia medzi skupinovou komunikáciou (K)
a kvalitou interakcie (TMX) dosiahla hodnoty r (60) = 0,584, p = < 0,001; korelácia medzi
skupinovou komunikáciou (K) a vnímanou výkonnosťou (V) hodnoty r (60) = 0,593, p =
< 0,001 a korelácia medzi kvalitou interakcie (TMX) a vnímanou výkonnosťou r (60) =
0,530, p = < 0,001.
Výsledky poukazujú, že existuje štatisticky významná pozitívna korelácia medzi
jednotlivými tímovými konštruktami vo všetkých prípadoch.
Preukázalo sa, že ide o vzájomné previazané konštrukty, pričom veľkosť korelácie
neprekračuje minimálnu hladinu požadovanú pre reliabilitu, a teda sa nejedná o hodnotu
takej veľkosti, v prípade ktorej by sa dalo uvažovať o ekvivalenčnej. Nejedná sa o ten istý
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konštrukt. Za týchto okolnosti by musela byť prekročená minimálna požadovaná hladina
pre reliabilitu 0,6 (Urbánek, et al., 2011), čomu odpovedá aj koeficient determinácie ktorý
neprekračuje 35% pre žiadnu z dvojíc. Tento záver podporuje domnienku, že ide o tri
rozne konštrukty, ktoré som sa snažila následne rozpracovať a analyzovať. Podrobnejšie
som sa pokúsila túto otázku preskúmať prostredníctvom validizácie tímových
konštruktov exploračnou faktorovou analýzou, ktorej sa venujem v nasledujúcej časti.
Validizácia tímových konštruktov faktorovou analýzou
Jednou z možnosti ako validizovať merané konštrukty je samá konštruktová validizácia
(Ferjenčík, 2010). Pričom konštruktovú validitu je možné rozdeliť na konvergentnú
a diskriminačnú. Metóda (test) vykazuje konvergentnú validitu v prípade, že konštrukty
spolu súvisia, korelácia nie je tak vysoká a existuje dôkaz o podobnosti skóre testu s iným
testom meracím ten istý konštrukt. Naopak ak namerané skoré nesúvisia so skoré testu
meracích iný konštrukt jedná sa o diskriminačnú validitu (Loewenthal, 2001).
Nadväzujúc na korelačné analýzy a skúmanie vzťahov medzi jednotlivými meranými
konštruktami bola v rámci konštruktovej validizácie vybraných tímových konštruktov
prevedená validizácia prostredníctvom exploračnej faktorovej analýzy. Primárne však,
v rámci posúdenia vhodnosti dát pre vykonanie faktorovej analýzy bolo zistené
nasledovné: Kaiser-Meyer-Olkinova miera je vysoká, dosiahla hodnotu KMO = 0,787, čo
dokazuje o vhodnosti použitia faktorovej analýzy. Následne tiež Bartlettov test sféricity –
jeho hodnota testového kritéria χ² (276) = 904,898, p < 0,001, má štatistickú významnosť,
čo tiež hovorí o vhodnosti aplikácie faktorovej analýzy.
V prvej vlne analýzy bola prevedená predbežná analýza pomocou Scree plotu a tiež
celkovej vysvetlenej variácie. Zohľadnené boli výstup zo sutinového grafu (Scree plot)
a Kaiserovo pravidlo, podľa ktorého do faktorového modelu patria všetky faktory, ktorých
hodnota vlastného čísla faktoru je vyššia než 1 (Kaiser, 1974). A síce faktorov s vlastným
číslom faktoru vyšším ako 1 bolo celkovo 6, avšak odstupy medzi 4. a 6. navrhovaným
faktorom neboli tak silné, v porovnaní s odstupmi medzi 1. a 3. navrhovaným faktorom
(tabuľka v Prílohe 1) Po viacnásobnom testovaní viacerých metód extrakcie a následnej
rotácie, ako aj z dôvodu pomerne vysokej vysvetlenej variácie, bol po dlhom explorovaní
vybraný model riešenia na tri faktory (Tabuľka 5), kde súčasne s aplikáciou rotovaného
riešenia analýza priniesla zmysluplné uceleného rozdelenie faktorov.
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Figúra 13: Sutinový graf (Scree Plot)

Za účelom skúmať faktorovú štruktúru použitej metódy a overiť použitú štruktúru
meraných konštruktov bola použitá metóda hlavných komponentov (PCA) s rotáciou
varimax s obmedzením tri faktory, nadväzujúc na sutinový graf (Figúra 13) a nakoľko
nám prinášala zmysluplné riešenie. Výsledky exploračnej faktorovej analýzy sú uvedené
nižšie (Tabuľka 5). Celkový podiel vysvetlenej variácie dosiahol pri troch faktoroch
vzhľadom k rotovanému riešeniu 51,13 % (tabuľka dostupná v Prílohe 1).

Komponent
Kvalita
interakcie (TMX)

Skupinová
komunikácia (K)

Vnímaná
výkonnosť (V)

K1

,193

,554

,074

K2

,161

,815

,302

K3

,223

,560

,154

K4

,190

,698

,288

K5

,252

,336

,276

K6

,299

,798

,309

TMX1

,641

,335

-,061

TMX2

,451

,381

,205

TMX3

,561

,339

,095

TMX4

,587

,071

,172

TMX5

,663

,199

,111
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TMX6

,644

,031

,287

TMX7

,678

,323

,057

TMX8

,467

,143

,426

TMX9

,720

,135

,181

TMX10

,425

,245

,389

TMX11

,605

,321

,083

TMX12

,664

,188

,240

V1

,310

,308

,534

V2

,254

,359

,570

V3

,002

,104

,822

V4

,174

,265

,690

V5

,277

,485

,560

V6

,094

,115

,695

Tabuľka 5: Faktorová analýza – rotované riešenie (Varimax)

Výsledky sú rozdelené podľa premenných (položiek), ktoré by mali tvoriť jednotlivé
faktory (označené sivou farbou). Ukázalo sa, že pôvodné navrhované trojfaktorové
riešenie vysvetľuje celkom 51,13 % variácie. Po uplatnení autormi odporúčaného kritéria
zahrnúť do spoločných faktorov položky s faktorovým nábojom vyšším ako 0,4 sa naše
navrhované faktorové riešenie ukázalo ako jednoducho interpretovateľné (Field, 2005;
Kaiser, 1974). Identifikované komponenty teda štrukturálne zodpovedali meraným
konštruktom a sýtili rovnaké položky, ako položky v meraných tímových konštruktoch.
Súvislosť tímových konštruktov a úrovne osobného kontaktu
Ďalšou časťou analýzy bola analýza vzťahu medzi jednotlivými tímovými konštruktami
a úrovňou osobného kontaktu (ktorá vo svojej podstate určuje virtualitu tímu). Za účelom
testovania hypotéz (HA4 – HA6) bola realizovaná korelačná analýza, a konkrétne bol
použitý Pearsonov korelačný koeficient.

Pearsonov
Úroveň osobnej korelačný koeficient
komunikácie
Významnosť

Skupinová
komunikácia (K)

Kvalita interakcie
(TMX)

Vnímaná
výkonnosť (V)

,323*

,296*

,402**

,012

,022

,001

Poznámka: Pearsonova korelácia. ** = signifikantné na hladine 0.01; * = signifikantné na hladine 0.05
Tabuľka 6: Korelačná analýza medzi tímovými konštruktami a úrovňou osobného kontaktu
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Z korelačnej analýzy (Tabuľka 6) bola preukázaná štatisticky signifikantná korelácia
medzi všetkými meranými konštruktmi (K, TMX, V) a úrovňou osobnej komunikácie:
najsilnejšia korelácia bola medzi vnímanou výkonnosťou (V) a úrovňou osobnej
komunikácie, korelácia dosiahla hodnoty r (60) = 0,402, p = < 0,01. Následne štatisticky
významné korelácie, avšak na nižšej hladine významnosti a s nižšou hodnotou korelácie
boli v rámci tohto výskumného súboru preukázané medzi skupinovou komunikáciou (K)
a úrovňou osobnej komunikácie, kde vychádzala korelácia r (60) = 0,323, p = < 0,05, a tiež
medzi kvalitou interakcie (TMX) a úrovňou osobnej komunikácie, kde korelácie dosiahla
hodnoty r (60) = 0,296, p = < 0,05.
Súvislosť tímových konštruktov a úrovne formálnosti v komunikácii
Ďalšou analýzou v rámci konfirmatornej štatistickej analýzy bola analýza súvislosti medzi
jednotlivými tímovými konštruktami a formálnosťou komunikácie. Za účelom testovania
hypotéz (HA7 – HA9) bola realizovaná korelačná analýza, a konkrétne bol použitý
Pearsonov korelačný koeficient.

Formálnosť
komunikácie

Skupinová
komunikácia (K)

Kvalita interakcie
(TMX)

Vnímaná
výkonnosť (V)

Pearsonov
korelačný koeficient

,155

,052

,064

Významnosť

,236

,696

,628

Poznámka: Pearsonova korelácia. ** = signifikantné na hladine 0.01; * = signifikantné na hladine 0.05
Tabuľka 7: Korelačná analýza medzi tímovými konštruktami a úrovňou formálnosti v komunikácii

Na základe výsledkov korelačnej analýzy (Tabuľa 7) v rámci skúmania vzťahov medzi
jednotlivými meranými konštruktami a formálnosťou komunikácie, nebola preukázaná
žiadna štatisticky signifikantná súvislosť.
Rozdiel meraných tímových konštruktov v súvislosti s typom organizácie
Posledná štatistická analýza bola prevedená pomocou t-testu pre dva nezávislé výbery
s cieľom testovať hypotézy (HA10 – HA12) či existuje rozdiel v jednotlivých meraných
tímových konštruktoch (K, TMX, V) medzi jedincami pôsobiacimi v neziskovo
orientovanej organizácii a jedincami pôsobiacimi v biznisovo orientovanej organizácii.
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F

Sig.

t

df

Rozdiel
priemerov

Významnosť

95% konfidenčný
interval
dolný

horný

Skupinová
komunikácia (K)

,336

,564

,838

58

,893

,405

-1,239

3,026

Kvalita interakcie
(TMX)

,847

,361

,465

58

,917

,643

-3,029

4,865

Vnímaná
výkonnosť (V)

5,113

,028

2,044

58

1,636

,045

,033

3,239

Tabuľka 8: Porovnanie dvoch skupín respondentov prostredníctvom Leveneho t-testu pre dva nezávislé výbery

Výsledky Leveneho t-testu pre dva nezávislé výbery (Tabuľka XX) naznačujú, že
skupinová komunikácia (K) sa medzi respondentmi z neziskovo orientovanej organizácie
(N = 29; M = 21,65; SD = 4,24) a respondentmi z biznisovo orientovanej organizácie (N =
31; M = 22,55; SD = 4,02) štatisticky významne nelíši – K: t(58) = 0,838; p = 0,405. Zároveň
výsledky nepreukázali signifikantného rozdielu ani v rámci kvality interakcie (TMX)
medzi respondentmi s ohľadom na ich pôsobenie v tej ktorej organizácii – TMX: t(58) =
0,465; p = 0,643. Z hľadiska vnímanej výkonnosti (V) výsledky poukazujú signifikantný
rozdiel medzi respondentmi pôsobiacimi v neziskovo orientovaných organizáciách
a biznisovo orientovaných organizáciách – V: t(58) = 2,044; p = 0,045.
8.2.2. Kvalitatívna analýza
V rámci doplnkovej kvalitatívnej časti zberu dát boli použité v závere dotazníka dve
otvorené otázky na zdieľanie osvedčených postupov a skúsenosti z pôsobenia v tíme zo
strany respondentov. Z analýzy dostupných odpovedí bol vytvorený zoznam najčastejšie
sa vyskytujúcich, prekrývajúcich odpovedí (dostupné v Prílohe 2). Nižšie uvedené
výstupy sú súborom informácii získaných z najčastejšie sa opakujúcich sa odpovedí.
Zámerne však odpovede nie sú doslovne citované z dôvodu zachovania anonymity zdroju
či zmieňovaného kontextu organizácie a podobne.
Prvou oblasťou kvalitatívneho skúmania bola otázka zameraná na vnímanie podmienok
pre dosahovanie najlepšej komunikácie v tíme, konkrétne:
„Za akých okolností váš tím komunikuje najlepšie?“
Najčastejšou odpoveďou, ktorú respondenti uviedli bol osobný kontakt, osobné tímové
stretnutia. Druhou najčastejšie zmieňovanou odpoveďou bola naplánované, načasované
stretnutie všetkých členov tímu. Ďalšou opakovanou odpoveď bola mať jasný cieľ,
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plán, agendu na stretnutie. Opakovane zaznela tiež spoločná práca na konkrétnom
projekte, dostatok času či rozdelená práca v menších skupinách.
Druhou oblasťou kvalitatívneho skúmania bola otázka zameraná na vnímanie podmienok
pre dosahovanie najlepšej výkonnosti v tíme, konkrétne:
„Za akých okolností je váš tím najvýkonnejší?“
Respondenti najčastejšie uvádzali osobný kontakt či možnosť komunikovať priamo
s osobami, ktoré majú relevantné informácie. Druhá najčastejšia odpoveď bola mať jasne
vymedzené ciele, plán. Taktiež opakovane uvádzali prácu pod tlakom, s jasne
nastaveným konečným termínom. Opakovane zaznelo tiež mať jasne nastavené
požiadavky, jasné vedenie. Taktiež sa viackrát vyskytla odpoveď súvisiaca
so spoločnou prácou, a tiež s kvalitou osobného života členov tímu, v zmysle „keď sú
v našich životoch veci v poriadku“.
Celkovo, na základe tejto doplnkovej analýzy získaných odpovedí v rámci mapovania
osvedčených postupov v oboch analyzovaných otázkach sa opakovali tri najčastejšie
vyskytujúce sa kategórie, a konkrétne: 1. osobný kontakt, 2. jasne nastavené ciele,
jasný plán a 3. konkrétne načasovanie. Zo získaných dát a zdieľaných odpovedí
respondentov v rámci výskumného súboru sa zdajú byť ako tri najdôležitejšie kvality pre
efektívnu komunikáciu či dosahovanie najvyššej výkonnosti v pracovnom tíme.

8.3 Diskusia
Empirická časť diplomovej práce sa venovala problematike skúmania troch tímových
konštruktov: vnímanej kvality skupinovej komunikácie, kvality interakcie medzi členmi
tímu a vnímanej výkonnosti v pracovných tímoch. Výskum bol členený na dve hlavné
časti, kvantitatívnu a kvalitatívnu, obsahovo rozdelený do troch oblastí. Pozornosť bola
venovaná analýze psychometrických vlastností vytvoreného meracieho nástroja, ďalej
testovaniu hypotéz, kde boli skúmané vzťahy meraných konštruktov a troma vybranými
premennými a nakoniec boli predstavené výstupy z kvalitatívnej analýzy výskumu.
V diskusii je priestor venovaný postrehom k postupom, ktoré boli zvolené v rámci celej
realizácie výskumného projektu – k tvorbe nástroja, k zberu a analýze dát, k výsledkom
a zisteniam, zohľadňujúc limity výskumu, doplnené o relevantné metodologické podnety.
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Diskusia taktiež pojednáva o prínosoch empirickej časti a ďalších možných námetoch či
príležitostiach k výskumu v danej problematike.
Realizácii výskumu predchádzalo naštudovanie relevantnej literatúry a s tým aj rešerš
dostupných meracích nástrojov v kontexte problematiky tejto práce. Pozornosť som
venovala predovšetkým aktuálnym štúdiám a rozširovala som si obzory skúmania. A síce
v literatúre existuje množstvo nástrojov na meranie rozličných aspektov v pracovných
tímoch, rozhodla som vytvoriť vlastný merací nástroj za účelom pokryť všetky
vymedzené aspekty skúmania. Jednotlivé škály skupinovej komunikácie a vnímanej
výkonnosti boli z časti inšpirované dostupnými škálami z časti doplnené novo
vytvorenými položkami, pričom použitý dotazník kvality interakcie bol použitý v podobe
už existujúcej dostupnej metódy ako doplnková metóda k postihnutiu skupinovej
komunikácie a spolupráce. U všetkých metód bola použitá 5-stupňová Likertova škála
podobne ako tomu bolo v dostupných štúdiách. Túto škálu som sa rozhodla použiť aj
z dôvodu zachovania jednotnosti v rámci celého meracieho dotazníka. Z metodologického
hľadiska je však otázkou či by nebolo vhodnejšie zvoliť 7-stupňovú škálu, ktorá by mohla
citlivejšie rozlišovať jednak extrémy, ale tiež by v rámci merania poskytla širší rozsah
voľby. Ďalším postrehom k úvahe a to i vzhľadom k ďalšej analýze je prípadné použitie
detailnejšej verbalizácie použitej 5-stupňovej škály. Tieto postrehy je dôležité zohľadniť
pri interpretácii dát, nakoľko voľba stupňov na škále môže silne podmieniť uvažovanie
respondentov a tým aj výsledky. Rozsah škály na 7-stupňov či prípadná verbalizácia
k použitej škále by mohli byť zaujímavým rozšírením tohto skúmania pre prípadné
porovnania výsledkov analýzy.
Pred samotným zberom dát som realizovala pilotné testovanie meracieho nástroja za
účelom overenia porozumenia položiek. Z metodologického hľadiska bolo zohľadnené
usporiadanie jednotlivých časti v rámci dotazníka, ako aj zaradenie časti s kvalitatívnou
analýzou. Nakoniec finálna verzia vytvoreného dotazníka začala s informáciami o tíme za
účelom vyladenia sa do problematiky, tomu nasledovali jednotlivé merané konštrukty –
skupinová komunikácie, kvalita interakcie a vnímaná výkonnosť, ďalej kvalitatívne
otázky a na záver otázky týkajúce sa demografických charakteristík. Výstupy
z kvalitatívnej časti môžu byť do určitej miery ovplyvnené predchádzajúcimi časťami
dotazníka, aj keď to nevnímam ako limitujúce. Iným pohľadom však výstupy k doplnkovej
kvalitatívnej časti vo výskume môžu byť o to relevantnejšie pre vybranú skúmanú
problematiku.
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V rámci kvantitatívnej analýzy dát som sa najprv venovala analýze psychometrických
vlastností vytvoreného meracieho nástroja. Primárne bola analyzovaná reliabilita
jednotlivých metód slúžiacich k meraniu vybraných tímových konštruktov. Výsledky
preukázali veľmi uspokojivú reliabilitu vo všetkých analýzach, podobne ako tomu bolo u
reliability škál komunikácie a výkonnosti, z ktorých boli použité vybrané položky a tiež u
reliability použitého dotazníka kvality interakcie v predchádzajúcich štúdiách (GonzálezRomá & Hernández, 2014; Seers, 1989; Valls, González‐Romá, & Tomás, 2016; Witkam,
2014). Ďalším krokom bola prevedená položková analýza, ktorá poukázala na vhodné
psychometrické charakteristiky všetkých použitých položiek. Nebolo by teda nutné ani
žiadne z použitých položiek vyraďovať. Tomu nasledovalo overenie konštruktovej
validity vybraných meraných konštruktov prostredníctvom korelačnej analýzy
a exploračnej faktorovej analýzy. Na základe explorovania a rozvahy, ktorú som v rámci
analýzy vykonala, výstupy ukazujú, že všetky tri merané konštrukty sú zhodné s troma
štrukturálne identifikovanými komponentami, ktoré sýtia rovnaké položky ako položky
v meraných tímových konštruktoch.
S ohľadom na výsledky z realizovaných analýz si dovolím teda podporiť kvalitu
a vhodnosť vytvoreného meracieho nástroja vzhľadom k jeho psychometrickým
charakteristikám. V prílohe sú dostupné normy, ktoré slúžia pre prípadné porovnanie
výsledkov jednotlivca so skupinou. Tie sú orientačné, keďže zber dát prebehol na
pomerne malom výskumnom súbore a s veľmi rozmanitou národnostnou populáciou
vzhľadom k medzinárodnému prostrediu. Ako nedostatk v tomto ohľade vnímam, že
v predchádzajúcich štúdiách sú dostupné len popisné charakteristiky použitých metód
k meraniu vybraných konštruktov. A teda nemožnosť porovnať napríklad normy limituje
i túto pridanú hodnotu výskumu. Na druhej strane, v tomto ohľade je vytvorenie noriem
na súbore s väčším rozsahom s ohľadom na národnosť či prípadné špecifické zameranie
pracovného tímu, veľkou výzvou a príležitosťou pre ďalšie skúmanie.
V rámci testovanie hypotéz bola realizovaná štatistická analýza, a to prostredníctvom
korelačných analýz, a konkrétne použitia Pearsonovho koeficientu a použitia t-testu pre
dva nezávislé výbery, za pomoci štatistického softvéru SPSS, vďaka ktorému boli
spracované aj deskriptívna štatistika a grafické výstupy k získaným dátam. Hypotézy boli
testované v rámci konfirmatornej štatistickej analýzy. Empirická časť práce teda
predovšetkým cielene skúmala vzťahy, ich silu a povahu v rámci meraných tímových
konštruktov, a tiež súvislosti s ďalšími premennými.
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Hypotézy zamerané na skúmanie súvislosti medzi jednotlivými meranými tímovými
konštruktami potvrdili predpoklad štatisticky významnej pozitívnej a pomerne silnej
korelácie. Tieto korelácie nám naznačujú, že sa jedná o tri súvisiace konštrukty, a pritom
odlišné, nakoľko hodnota korelácie nepresiahla hodnotu minimálnej hladiny požadovanej
reliability. Táto analýza slúžila tiež k úvahám k exploračnej faktorovej analýze, kde bola
prevedená konštruktová validizácia.
Ďalšie výskumné hypotézy skúmali vzťahy medzi jednotlivými meranými konštruktami
a úrovňou osobného kontaktu, kde najsilnejší vzťah bol preukázaný medzi skupinovou
komunikáciou a úrovňou osobného kontaktu, čo podporuje aj výstupy z kvalitatívnej časti
výskumu. Práve osobný kontakt bol najčastejšie uvádzaná kvalita v oboch rovinách, pre
najlepšiu komunikáciu v tíme a tiež najvýkonnejší tím. Táto najsilnejšia súvislosť
z pomedzi všetkých troch meraných konštruktov je zrejmá, nakoľko sa v oboch prípadoch
jedná o aspekt komunikácie. Zároveň je dôležité brať ohľad na riziko veľkého skreslenia
výsledkov, nakoľko úroveň osobného kontaktu môže byť veľmi skreslené vnímaním,
ktoré sa situačne môže meniť a tiež môže byť rôzne s rôznymi členmi tímu.
Hypotézy orientované na skúmanie vzťahu medzi jednotlivými tímovými konštruktami
a úrovňou formálnosti v komunikácii na základe výsledkov korelačných analýz
nepreukázali žiaden štatisticky signifikantný vzťah. Výsledky teda naznačujú, že úroveň
formálnosti v komunikácii nesúvisí ani s jedným z meraných konštruktov, čo by určite
stálo za to merať ešte v oboch rovinách. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, by bol
určite zaujímavý zber dát na vzťahovej vnútro-skupinovej úrovni, pretože úroveň
formálnosti a neformálnosti sa môže situačne líšiť vo vzťahu s každým členom tímu.
Taktiež aj tu je riziko skreslenia výsledkov, nakoľko miera vnímania formálnosti je
subjektívna a pomerne ťažko uchopiteľná. Súčasne v rámci tejto premennej je potrebné
pomenovať množstvo nežiaducich premenných, ako napríklad neformálnosť v kontakte
v mimopracovnej dobe, dĺžka pôsobenia v tíme či v organizácii, pozícia či postavenie
v tíme, osobnosť jedinca a ďalšie.
Posledné tri výskumné hypotézy zamerané na porovnanie dvoch skupín respondentov
(podľa príslušnosť k tej ktorej organizácii) s ohľadom na jednotlivé tímové konštrukty.
Výsledky poukázali na jediný štatisticky signifikantný rozdiel medzi respondentmi
pôsobiacimi v neziskovo orientovaných organizáciách a biznisovo orientovaných
organizáciách, a to konkrétne vo vnímanej výkonnosti. Je dosť možné, že tento rozdiel je
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spôsobený práve zameraním organizácií, nakoľko orientácia a špecifiká organizácii sú
pomerne odlišné v očakávanej výkonnosti, a to i vzhľadom k tomu, že jedna zo zapojených
organizácii funguje na báze dobrovoľníctva. Zároveň uvažujeme konštrukt vnímanej
výkonnosti, aj napriek tomu, že sa cielene snaží o meranie výkonnosti v dlhodobom
horizonte, subjektívne vnímanie a hodnotenie môžu byť do určitej miery podmienené
situačnými faktormi či posledným udalosťami, ktoré tím zažil či dosiahol vo výsledkoch.
Záver empirickej časti bol venovaný výstupom z doplnkovej kvalitatívnej analýze kde boli
respondentom položené dve otázky, vzhľadom k skúmanej problematike. Prvou oblasťou
skúmania boli podmienky, kedy tím komunikuje najlepšie, druhou oblasťou skúmania
boli podmienky, kedy je tím najvýkonnejší. Výstupy analýzy najčastejšie sa opakovaných
odpovedí priniesli tri kvality, a konkrétne: osobný kontakt, jasne nastavené ciele, plán
a konkrétne načasovanie, čo vo svojej podstate postihuje hlavné aspekty tímovej práce.
Otvorenou otázkou pre ďalšie skúmanie ostáva čo to konkrétne znamená osobný kontakt?
V akej forme či v akých momentoch môže byť osobný kontakt prínosný pre efektívnu
komunikáciu či dosahovanie výkonnosti tímu? Podobne vystávajú tieto otázky v prípade
nastavovania cieľu, plánu či konkrétneho načasovania. V akej forme, v akých momentoch,
koho všetkého sa to týka? Ďalšia podrobnejšia analýza týchto a ďalších iných aspektov je
výzvou pre hlbšie kvalitatívne preskúmanie tejto problematiky.
Limity tohto výskumu naznačujú zaujímavé smerovanie pre výskum budúci. Určite
k zamysleniu je vhodné zvážiť úskalie jednorazového zberu dát, na ktorý môže situačne
pôsobiť množstvo nežiaducich premenných (ako napríklad aktuálny úspech či neúspech
na individuálnej či tímovej úrovni, aktuálna nálada jedinca, atmosféra v tíme, prítomnosť
či neprítomnosť pozitívnych ocenení v tíme, a podobne). Súčasne je jednorazové meranie
tímových konštruktov pomerne obmedzujúce, nakoľko prichádzame o cenné informácie
zachytenia dynamiky. Práve Bahbouh (2011) podporuje myšlienku sledovať dlhodobý
vývoj tímov, zachycovať trendy v komunikácii a ich zlepšovanie či zhoršovanie. Je
obrovskou príležitosťou do ďalšieho skúmania danej problematiky, skúmanie vybraných
meraných tímových konštruktov v dlhodobom vývoji.
Ďalším obmedzením tejto štúdie je zohľadnenie subjektívnej perspektívy respektíve
vnímania zo strany členov tímu a opomenutie možného silného elementu v rámci tímu,
a to konkrétne vedúce tímu (lídra), ktorý môže zásadne pôsobiť na sledované aspekty
v tíme. S ohľadom na zúženie problematiky skúmania táto premenná bola vo výskume
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úplne vynechaná, a síce sa môže jednať o intervenujúcu premennú. Určite by bolo
zaujímavé skúmať vnímanie meraných tímových konštruktov aj z pohľadu vedúceho
a prípadne vnímanie porovnať s vnímaním členov tímu.
Ďalším veľkým obmedzením tejto štúdie je rozsah výskumného súboru a jeho zloženie,
nakoľko zber dát prebiehal v medzinárodných tímoch. Tento limit je najvýznamnejší
vzhľadom k psychometrickým charakteristikám meracieho nástroja, a to predovšetkým
limituje normy. Ako som už zmieňovala vyššie, vhodné by bolo normy vytvoriť s ohľadom
na rozličné národnostné populácie či zameranie pracovných tímov. V rámci predloženej
práce je merací nástroj dostupný v anglickej verzii, ktorá bola použitá vo výskume, ale tiež
v preloženej slovenskej (prípadne ľahko dostupnej českej) verzii, čo vytvára ďalšiu
príležitosťou pre skúmanie jeho psychometrických vlastností.
Ďalším limitom je výskumný súbor, nakoľko zber dát bol realizovaný v medzinárodne
pôsobiacich organizáciách, pričom predpoklad zapojenia sa do výskumu bola znalosť
anglického jazyka (ktorý je hlavným komunikačným jazykom). Avšak ako limitujúca je
vnímaná napríklad úroveň jazykovej znalosti u jednotlivých respondentov, nakoľko
v daných podmienkach nebolo možné objektívne zabezpečiť rovnakú úroveň. Súčasťou
výskumného súboru boli jednak rodení hovoriaci, ako aj prevažná väčšina respondentov,
ktorí používajú anglický jazyk ako druhý jazyk. Je však možné, že mohlo dôjsť k skresleniu
výsledkov i na základe jazykového porozumenia. Do budúceho výskumu by bolo vhodné
zohľadniť ako zabezpečiť štandardy jazykovej úrovne, prípadne realizovať zber dát pre
účastníkov v rodnom jazyku, čo nadväzuje na myšlienku zberu dát a následnej analýzy
v slovenskom či českom prostredí. Prípadne z hľadiska porovnávacieho interkultúrneho
hľadiska by bolo zaujímavé rozšíriť zber dát do ďalších jazykových prostredí.
Práca sa venovala vnímaniu na úrovni jedinca. Zaujímavým rozšírením by bolo prepojenie
skúmania subjektívnych parametrov s parametrami objektívnymi vzhľadom k meraniu
tímových konštruktov a následne ich porovnanie. Je však sporné ako jasne vymedziť
a objektivizovať pozorovateľné parametre práve k posudzovaní výkonnosti, pretože sa
v tom ktorom tíme a v kontexte môžu podstatne líšiť. Aj z tohto dôvodu sa domnievam, že
výskumy v problematike tímov a tímových aspektov je veľmi náročné zovšeobecňovať,
nakoľko je práve kontexte veľmi zásadný a určujúci prvok, ktorý utvára tím. Výzvou pre
ďalšie skúmanie nadväzujúc na túto diplomovú prácu je preto zohľadňovať a venovať
viac pozornosti kontextu či rôznym zameraniam tímov či zameraniam organizácii.
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Ako ďalšie intervenujúce premenné, ktorej by stálo za to venovať pozornosť môže byť na
úrovni jedinca napríklad dĺžka pôsobenia jedinca v tíme či v organizácii, predchádzajúce
skúsenosti s prácou v tíme, či na úrovni tímu ako napríklad používané komunikačné
prostriedky, osobnosti či komunikačné štýly členov tímu a podobne. Tieto a ďalšie iné
premenné by stále za preskúmanie na úrovni vzťahov či prípadných prediktorov v rámci
tímových procesov.
V neposlednom rade je v rámci skúmania pracovaných tímov či vybraných tímových
konštruktov zásadné zohľadniť širší kontext. A konkrétne uvažujeme o vnímaní jedinca
vo vzťahu k výkonnosti, nemožno opomenúť, že jedinec je v tíme svedkom dosiahnutého
výsledku. Vnímaná výkonnosť teda môže byť založená na predchádzajúcich výsledkoch,
úspechoch či neúspechoch. A práve toto vnímanie môže v sebe obsahovať takzvané
sebanaplňujúce proroctvo, v literatúre známe ako Rosenthalov efekt pôvodne popísaný
v štúdiách v 60. rokoch minulého storočia (Rosenthal & Jacobson, 1968) pojednávajúci
o efekte očakávania pôsobiť na výsledok. V literatúre sú popísané dva rozličné efekty, a to
pozitívne (Pygmalion efekt) či negatívne očakávanie (Golemov efekt). Preto vhodným
podnetov pre ďalšie hlbšie skúmanie javu vnímania výkonnosti je skúmanie tímovej
vnímanej účinnosti, či predurčenia zvládania nárokov na tím vzhľadom k očakávaniam
členov tímu či ich predchádzajúcim skúsenostiam. Táto problematika prináša určitý
aspekt sebenaplňujúceho proroctva, na druhej strane vnímaná výkonnosť sa ukázala ako
veľmi dôležitý faktorom vo vzťahu ku komunikácii či kvality interakcie. Ak by sme
uvažovali ako o konzistentnom ryse, že existuje vnímaná účinnosť, ochota do veci dávať
viac úsilia a podobne, je o to zložitejšie rozpoznať aký podiel zohráva sebanaplňujúce
proroctvo a na druhej strane aký podiel má vnímaná výkonnosť či vnímaná účinnosť tímu.
V tomto ohľade sama vnímam, že je to obrovská výzva pre budúce skúmanie či ďalšie
nadväzovanie na túto diplomovú prácu.
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ZÁVER
Hlavných cieľom tejto diplomovej prace bolo prispieť k hlbšiemu teoretickému
a empirickému porozumeniu pracovných tímov a vybraným tímovým aspektom, a to
konkrétne skupinovej komunikácie a vnímanej výkonnosti tímov. V teoretickej časti bola
prehľadne popísaná a zhrnutá problematiku pracovných tímov v kontexte skupinovej
komunikácie, kvality interakcie medzi členmi, vnímanej výkonnosti. Súčasne bola
pozornosť venovaná možnostiam zefektívňovania či skvalitňovania týchto aspektov na
úrovni intervencií, ako aj metódam diagnostiky. Jedným z cieľom empirickej časti bolo
priniesť merací nástroj na vybrané tímové konštrukty a následne analyzovať jeho
psychometrické vlastností. Ďalším cieľom bola analýzovať súvislosti medzi meranými
tímovými konštruktami a ďalšími vybranými premennými. V závere empirickej časti bola
pozornosť venovaná kvalitatívnej analýze osvedčených postupov z praxe, a konkrétne za
akých podmienok tím najlepšie komunikuje a je najvýkonnejší.
Hlavný prínos tejto práce spočíva predovšetkým v predstavení a analýze vytvoreného
meracieho nástroja, o ktorom si dovolím tvrdiť, že na základe reliability spoľahlivo meria
a na základe konštruktovej validizácie rozlišuje tri tímové konštrukty: skupinovú
komunikáciu, kvalitu interakcie, vnímanú výkonnosť. Prínosom sú aj orientačné normy
pre jednotlivé merané konštrukty. Následne analýza súvislosti medzi meranými
konštruktami a vybranými premennými prispela k hlbšiemu pochopeniu vzťahov a ich
povahy. A to aj s ohľadom na ďalšie premenné, a to úroveň osobného kontaktu, fomálnosť
v komunikácii a typ organizácie, ktoré boli predmetom skúmania. Zároveň doplnková
kvalitativná analýza priniesla nové vystávajúce otázky k ďalšiemu skúmaniu pre hlbšie
porozumenie podmienok pre najlepšiu komunikáciu v tíme či dosahovanie najlepšej
výkonnosti v tíme.
Táto diplomová práca by v ideálnom prípade mohla slúžiť k lepšiemu pochopeniu
komunikácie, kvality interakcie a vnímanej výkonnosti v pracovných tímoch, či už na
lokálnej, ale i medzinárodnej či globálnej úrovni. Snažila som sa popísať a detailnejšie sa
zamerať na tieto aspekty s ohľadom na úroveň osobného kontaktu v komunikácii, ktorá
s ohľadom na vývoj technológii v pracovných tímoch čoraz častejšie nadobúda i charakter
virtuálny. Verím, že vytvorený merací nástroj môže byť pre ďalších výskumníkov
inšpiráciou a rozšírenie výskumu s ohľadom na pomenované limity, ktoré vnímam ako
veľkú príležitosť pre ďalšie skúmanie v danej problematike.
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Ako potenciálne smerovanie a nadvazovanie tejto diplomovej práce vidím prepojenie
vytvorených meraných konštruktov z úrovne na individuálnej úrovni na úroveň tímovú.
Do budúcna by stálo za to preskúmať možnosti implementácie tímových konštruktov
do metódy sociomapovanie a posunúť tak tento výskum o úroveň vyššie, zo skúmania
z individuálnej roviny do roviny vzťahovej.
Využitie vytvorenej metódy vnímam aj ako príležitosť pre samotnú prax s ohľadom na
možné mapovanie či prípadné intervencie týkajúce zefektívnenia fungovania pracovných
tímov, a to už či za účelom zvýšenia kvality skupinovej komunikácie, kvality interakcie
medzi členmi tímu. Zároveň tiež prostredníctvom tohto meracieho nástroja je možné
v praxi upozorniť na problematiku vnímania výkonnosti tímu, ktorá može predurčovať
výkonnosť, napríklad práve v súvislosti so zmieňovaným sebanaplňujúcim proroctvom.
Súčasne však som toho názoru, že ak chceme posunúť vnímanú výkonnosť tímu môže byť
vhodné podporiť viac osobný kontakt a prostredníctvom toho posilňovať dôveru v tím,
a následne sa to može odzrkadliť aj a vo vnímanej výkonnosti tímu.
V neposlednom rade pevne verím, že prostredníctvom tejto práce som upozornila na
problematiku a doležitosť komunikácie, kvality interakcie a výkonnosti. Nadvazujúc na
úvodný citát, verím, že v organizáciach by spolu s hlavným organizačným záujmom
orientovaným na výkonnosť a efektivitu, mal ísť ruka v ruke organizačný záujem
zameraný na dobré vzťahy medzi ľuďmi. Domnievam sa, že v tímoch a organizáciách je
na čase začať venovať väčšiu pozornosť kvalite v komunikácii a interakcii a viac si všímať
týchto tímových aspektov aj spolu s vnímanou výkonnosťou, ktoré môžu členov tímu ale
aj tímy ako celky podnecovať k možnostiam skvalitňovania či zvyšovania ich potenciálu.
Podľa známeho metodologického princípu (Bahbouh, 2012) čo sa meria, to se mení. Ja
som presvedčená, že už len samotné uvedomenie jedinca ako aj tímu ako vnímajú svoj
tím, scitlivuje tím a vedie k ďalšej či už uvedomovanej či nevedomej práci na sebe.
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PRÍLOHA 1
Výstupy zo štatistickej analýzy
Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa genderu

Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa veku

1

Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa národnosti

2

Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa veľkosti tímu

Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa dĺžky pôsobenia v tíme

3

Percentuálne rozloženie výskumného súboru podľa dĺžky pôsobenia v organizácii

Distribúcia hrubého skoré vnímanej kvality skupinovej komunikácie (K)

4

Distribúcia celkového hurbé skoré kvality interakcie medzi členmi tímu (TMX)

Distribúcia celkového hrubého skoré vnímanej výkonnosti tímu (V)

5

Faktorová analýza s popisom položiek
Komponent
TMX

K

V

K1 Jasnosť komunikácie

,193

,554

,074

K2 Efektívnosť komunikácie

,161

,815

,302

K3 Dostatočnosť komunikácie

,223

,560

,154

K4 Plynulosť komunikácie

,190

,698

,288

K5 Včasnosť komunikácie

,252

,336

,276

K6 Spokojnosť s komunikáciou v tíme

,299

,798

,309

TMX1 Ostatní členovia tímu mi často poskytujú podporu a povzbudenie.

,641

,335

-,061

TMX2 Často podporujem a povzbudzujem členov tímu.

,451

,381

,205

,561

,339

,095

,587

,071

,172

TMX5 Ostatní členovia tímu často uznávajú moje úsilie.

,663

,199

,111

TMX6 Často uznávam úsilie ostatných členov tímu.

,644

,031

,287

TMX7 Ostatní členovia tímu často podnikajú kroky, ktoré mi uľahčujú
prácu.

,678

,323

,057

TMX8 Často podnikám kroky, ktoré uľahčujú prácu ostatným členom.

,467

,143

,426

,720

,135

,181

,425

,245

,389

TMX11 Ostatní členovia tímu často navrhujú nápady, ktoré môžem použiť.

,605

,321

,083

TMX12 Často navrhujem nápady, ktoré môžu používať ďalší členovia tímu.

,664

,188

,240

V1 Výkonnosť tímu

,310

,308

,534

V2 Kvalita práce tímu

,254

,359

,570

V3 Vlastná výkonnosť

,002

,104

,822

V4 Vlastná kvalita práce v tíme

,174

,265

,690

V5 Spokojnosť s výkonnosťou tímu

,277

,485

,560

V6 Spokojnosť s vlastnou výkonnosťou

,094

,115

,695

TMX3 Ostatní členovia so mnou otvorene komunikujú o tom, čo odo mňa
očakávajú.
TMX4 Otvorene komunikujem s ostatnými členmi o tom, čo od nich
očakávam.

TMX9 Keď som zaneprázdnený, ostatní členovia tímu mi dobrovoľne
pomáhajú.
TMX10 Keď sú ostatní členovia tímu zaneprázdnení, často im dobrovoľne
pomáham.

6

Faktorová analýza – celková vysvetlená variancia

Faktor

Počiatočné vlastné hodnoty

Rotujúce súčty kvadratickéjo zaťaženia

Celkovo

% variancie

Kumulatívne %

Celkovo

% variancie

Kumulatívne %

1

9,483

39,513

39,513

4,891

20,380

20,380

2

2,430

10,127

49,640

3,834

15,974

36,353

3

1,763

7,345

56,985

3,547

14,777

51,131

4

1,296

5,402

62,386

5

1,160

4,835

67,221

6

1,005

4,190

71,410

7

,938

3,908

75,319

8

,778

3,240

78,559

9

,750

3,126

81,685

10

,639

2,663

84,348

11

,596

2,482

86,830

12

,528

2,201

89,030

13

,414

1,723

90,754

14

,389

1,620

92,374

15

,347

1,444

93,817

16

,283

1,181

94,998

17

,236

,982

95,979

18

,201

,836

96,815

19

,193

,802

97,618

20

,171

,713

98,331

21

,131

,546

98,877

22

,115

,481

99,358

23

,087

,363

99,721

24

,067

,279

100,000

7

Normy – Skupinová komunikácia (K)
Z-skóre

Sten

Stanine

IQ

T-skóre

(početnosť)

N (0; 1)

N (5,5; 2)

N (5; 2)

N (100; 15)

N (50; 10)

14

-2,128

1

1

68

29

3

15

-1,645

2

2

75

34

7

16

-1,440

3

2

78

36

8

17

-1,383

3

2

79

36

8

18

-1,001

4

3

85

40

23

19

-0,598

4

4

91

44

32

20

-0,341

5

4

95

47

42

21

-0,189

5

5

97

48

43

22

-0,105

5

5

98

49

48

23

0,105

6

5

102

51

60

24

0,431

6

6

106

54

73

25

0,674

7

6

110

57

77

26

0,872

7

7

113

59

85

27

1,150

8

7

117

62

90

28

1,331

8

8

120

63

92

29

1,569

9

8

124

66

97

30

2,128

10

9

132

71

100

HS

Percentil

Normy – Kvalita interakcie (TMX)
Z-skóre

Sten

Stanine

IQ

T-skóre

(početnosť)

N (0; 1)

N (5,5; 2)

N (5; 2)

N (100; 15)

N (50; 10)

31

-2,394

1

1

64

26

2

32

-2,128

1

1

68

29

2

33

-1,960

2

1

71

30

3

34

-1,834

2

1

72

32

3

35

-1,440

3

2

78

36

12

36

-1,192

3

3

82

38

12

37

-1,073

3

3

84

39

17

38

-0,872

4

3

87

41

22

39

-0,784

4

3

88

42

22

40

-0,674

4

4

90

43

28

41

-0,549

4

4

92

45

30

42

-0,431

5

4

94

46

37

43

-0,275

5

5

96

47

42

44

-0,126

5

5

98

49

48

45

-0,021

5

5

100

50

50

46

0,021

6

5

100

50

52

47

0,105

6

6

102

51

57

48

0,275

6

6

104

53

65

49

0,431

6

6

106

54

68

50

0,549

7

6

108

55

73

51

0,674

7

6

110

57

77

HS

8

Percentil

52

0,784

7

7

112

58

80

53

0,903

7

7

114

59

83

54

1,036

8

7

116

60

87

55

1,111

8

7

117

61

87

56

1,150

8

7

117

62

88

57

1,331

8

8

120

63

93

58

1,501

9

8

123

65

93

59

1,501

9

8

123

65

93

60

1,834

10

9

128

68

100

Normy – Vnímaná výkonnosť (V)
Z-skóre

Sten

Stanine

IQ

T-skóre

(početnosť)

N (0; 1)

N (5,5; 2)

N (5; 2)

N (100; 15)

N (50; 10)

14

-2,394

1

1

64

26

2

15

-2,128

1

1

68

29

2

16

-2,128

1

1

68

29

2

17

-1,960

2

1

71

30

3

18

-1,834

2

1

72

32

3

19

-1,569

2

2

76

34

8

20

-1,282

3

2

81

37

12

21

-0,935

4

3

86

41

23

22

-0,648

4

4

90

44

28

23

-0,501

5

4

92

45

33

24

-0,084

5

5

99

49

60

25

0,363

6

6

105

54

68

26

0,674

7

6

110

57

82

27

1,036

8

7

116

60

88

28

1,282

8

8

119

63

92

29

1,501

9

8

123

65

95

30

1,960

10

9

129

70

100

HS

9

Percentil

Deskriptívna štatistika tímových konštrutkov s ohľadom na zameranie organizácie
Skupina

N

Priemer

Medián

min

max

SD

celkovo

60

22,12

23

14

30

4,11

neziskovo orientovaná
organizácia

29

21,66

22

14

29

4,24

biznisovo orientovaná
organizácia

31

22,55

23

14

30

4,02

celkovo

60

45,75

45,5

31

60

7,58

Kvalita interakcie neziskovo orientovaná
organizácia
(TMX)

29

45,27

44

31

60

7,99

biznisovo orientovaná
organizácia

31

46,19

47

35

60

7,29

celkovo

60

23,98

24

14

29

3,18

neziskovo orientovaná
organizácia

29

23,14

24

14

30

4,24

biznisovo orientovaná
organizácia

31

24,77

24

21

30

2,39

Skupinová
komunikácia (K)

Vnímaná
výkonnosť (V)
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PRÍLOHA 2
Kvalitatívna analýza
OSVEDČENÉ POSTUPY
Poznámka: predložené výstupy sú preložené z anglického jazyka autorkou, zámerne sú
niektoré odpovede respondentov pozmenené z dôvodu zachovania anonymity zdroju či
zmieňovaného kontextu organizácie a podobne.
Za akých okolností váš tím komunikuje najlepšie?
Odpoveď respondenta

Koncový termín

Tvárou v tvár v momentoch mimo sezóny.
Myslím, že sa nám darí lepšie, keď všetci sú v miestnosti
a cítia sa schopní prispieť k rozhovoru, ak sa to nestane
tvárou v tvár
Počas osobných stretnutí
Tvárou v tvár
Počas stretnutí
Tvárou v tvár

osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia

Tvárou v tvár
Tvárou v tvár
tvárou v tvár

osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia

Face to Face alebo prostredníctvom videohovoru je vždy
efektívnejší ako prostredníctvom e-mailu. Počas
stretnutia tvárou v tvár pracujeme najviac, pretože
máme celý týždeň venovaný práci.
Počas osobných schôdzok, inak, nemáme príliš veľa, aby
sme mohli spoločne pracovať
Keď sa stretnete osobne a budete v jednej miestnosti.
Stretnutie tvárou v tvár
Môj tím môže najlepšie komunikovať, keď sú všetci
členovia presný na svoje projekty, sú ochotní pomôcť
kedykoľvek, sú pozitívne prijať svoju spätnú väzbu a
nesnažia sa ukázať, že sú na najvyššej úrovni
profesionality
Tvárou v tvár. Pretože nám chýbajú všetky problémy so
zlými pripojeniami Skype alebo zriedkavosť skupín
Google.
Stretnutia Skype
Komunikácia tvárou v tvár
tvárou v tvár
Počas stretnutí Face to Face máme najlepšiu príležitosť
komunikovať
Keď je komunikácia jasná
Keď je problém, akú dôležitosť všetci členovia tímu
rozumejú.
Keď všetci zdieľajú rovnaký cieľ.

1

osobný kontakt, osobné tímové stretnutia

osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia

osobný kontakt, osobné tímové stretnutia

osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
osobný kontakt, osobné tímové stretnutia
jasná komunikácia, porozumenie
jasná komunikácia, porozumenie
jasný cieľ, plán, agendu na stretnutie.

Keď sú ciele jasné a očakávania sú definované vopred
Jasné požiadavky na projekt a očakávania
Keď pracujeme s priamym cieľom
Keď máme jasný program, ideálne príležitosť pracovať
tvárou v tvár, keď sme všetci prítomní a máme dostatok
času na prácu
Keď máme konkrétny cieľ a brainstorming o tom F2F.

jasný cieľ, plán, agendu na stretnutie.
jasný cieľ, plán, agendu na stretnutie.
jasný cieľ, plán, agendu na stretnutie.

Preskupovanie všetkých spolu - hľadanie nových
myšlienok, prístupov, spôsobov práce
Keď spoločne pracujeme na udalosti
Pod tlakom alebo tesnými časovými líniami
Pod tlakom
stres
tlak
Riešenie problémov
Vo veciach s vysokým strategickým významom
Ak existujú problémy, ktoré musia spotrebitelia riešiť
okamžite.
Stretnutia a diskusie, ktoré sú naliehavejšie
Viac administratívnych informácií
Neviem. Možno Skype chaty, keď môžeme vidieť a počuť
navzájom,
Facebook
E-maily a stretnutia
Keď nie sme veľmi unavení alebo ohromení prácou.
Najlepšia komunikácia sa uskutočňuje počas
uvoľneného obdobia cez Skype. Počas stresujúceho
obdobia sa snažíme udržať komunikáciu jasnú a
otvorenú, avšak to má sklon ku konfliktom a
nedorozumeniam.
Neformálna komunikácia
Jeden na jedného

spoločná práca na konkrétnom projekte,

jasný cieľ, plán, agendu na stretnutie.

jasný cieľ, plán, agendu na stretnutie.
naplánované, načasované stretnutie
Počas organizácie podujatí
všetkých členov tímu.
Keď sa navzájom vidíme tvárou v tvár a spolupracujeme naplánované, načasované stretnutie
všetkých členov tímu.
celý týždeň
naplánované, načasované stretnutie
Keď všetci vezmeme čas pracovať na niečom dôležitom všetkých členov tímu.
naplánované, načasované stretnutie
Naplánované schôdzky Skype.
všetkých členov tímu.
naplánované, načasované stretnutie
Ak je splnená jedna podmienka - všetci máme čas v
všetkých členov tímu.
rovnakom čase - takže máme čas na Skype
rozdelená práca v menších skupinách.
Keď pracujeme v menších skupinách (3-5 na skupinu)
Keď všetci máme úlohy, na ktorých pracujeme, a keď
rozdelená práca v menších skupinách.
pracujeme spoločne na tom smthg
Spolupracujúce projekty, brainstorming, budovanie
spoločná práca na konkrétnom projekte,
stratégie
spoločná práca na konkrétnom projekte,
Otvorená neformálna diskusia, brainstorming
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spoločná práca na konkrétnom projekte,
pod tlakom
pod tlakom
pod tlakom
pod tlakom
na problém orientované záležitosti
na problém orientované záležitosti
na problém orientované záležitosti
na problém orientované záležitosti
na problém orientované záležitosti
virtuálna komunikácia
virtuálna komunikácia
virtuálna komunikácia
osobná pohoda

osobná pohoda

neformálna komunikácia
jeden na jedného

Za akých okolností je váš tím najvýkonnejší?

Odpoveď respondenta

Koncový termín

osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
V kancelárii
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Počas osobných stretnutí
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Keď sme spolu na udalostiach
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Stretnutie tvárou v tvár
Keď sa navzájom vidíme tvárou v tvár a spolupracujeme osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
celý týždeň
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Stretnutia tvárou v tvár
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Myslím, že aj stretnutia Skype
Ako je uvedené vyššie, ale väčšinou keď sme spoločne
osobný kontakt, možnosť komunikovať
tvárou v tvár a máme čas pracovať spoločne, nielen na
priamo s osobami
iných stretnutiach
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Spolupráca tvárou v tvár
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Stretnutia tvárou v tvár počas udalostí
osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
Až dva mesiace po stretnutí F2F sa výkon znížil.
Ak v pozadí nie sú skutočne zlé okolnosti (osobný život, osobný kontakt, možnosť komunikovať
priamo s osobami
rodina, zdravie, škola)
Komunikácia tvárou v tvár pod jasným vedením cieľov
vedenia / vedenia

Keď sú veci veľmi organizované

jasne nastavené požiadavky, jasné vedenie

Neviem. Keď vieme, čo presne to robíme.

jasne nastavené požiadavky, jasné vedenie

Myslím si, že dobre pracujeme pod tlakom a máme
dobrú pracovnú etiku, aby sme dodržali termíny

jasne nastavené požiadavky, jasné vedenie

Dosiahnuť spoločné ciele

jasne vymedzené ciele, plán

Keď sme sústredení na jasný cieľ a stanovili sme plán na jasne vymedzené ciele, plán
jeho dosiahnutie
jasne vymedzené ciele, plán
Ak je problém úplne a jasne oznámený
Keď existuje jasný cieľ dosiahnuť
Zaobchádzanie s údajmi s jasnou obchodnou
požiadavkou

jasne vymedzené ciele, plán

Ak sú požiadavky jasné

jasne vymedzené ciele, plán

Jasný cieľ

jasne vymedzené ciele, plán

Keď sme zaneprázdnení a stanovujeme jasné ciele, o
ktorých sme nadšení.

jasne vymedzené ciele, plán

pod tlakom

práca pod tlakom, konečný termín

Kedy je lehota

práca pod tlakom, konečný termín

Pod tlakom

práca pod tlakom, konečný termín

Keď sú termíny naliehavé, tím má tendenciu dosahovať
lepšie výsledky

práca pod tlakom, konečný termín

Zaneprázdnený

práca pod tlakom, konečný termín

jasne vymedzené ciele, plán

3

stres

práca pod tlakom, konečný termín

Pred termínom a pod tlakom, keď sme jasní s úlohami a
zodpovednosťami

práca pod tlakom, konečný termín

Dvojitý tlak

pod tlakom

práca pod tlakom, konečný termín
práca pod tlakom, konečný termín /
vzrušenie
práca pod tlakom, konečný termín

spoločná práca

spoločná práca

Keď sme spolu

spoločná práca

Spolupracovať a keď sú všetci uznaní za svoju prácu a
keď je to bezpečné prostredie na vykonanie chýb

spoločná práca

Skupinové projekty, keď máme jasné ciele dosiahnuť

spoločná práca

Keď je podpora celého tímu.

spoločná práca

Keď spoločne pracujeme na udalosti

spoločná práca

Počas časov úzkej spolupráce, keď spoločne pracujeme
na úlohách súčasne.

spoločná práca

Opäť pracovať v menších skupinách 3-5 osôb

spoločná práca

Bezproblémové, pokojné a pokojné prostredie s
dôrazom na inováciu, nie na sledovanie termínov

pokojné prostredie, voľnosť

Keď máme slobodu pracovať na tom, čo chceme.

pokojné prostredie, voľnosť

Keď máme čas premýšľať o inováciách, ktoré nielen
vykonávajú každodenné pracovné zaťaženie

pokojné prostredie, voľnosť

Nie príliš veľký časový tlak

pokojné prostredie, voľnosť

Keď je čas na diskusiu o témach a nie je potrebné
ponáhľať kvôli krátkym termínom.

dostatok času

Keď sa navzájom podporujeme, povzbudzujeme
navzájom a kedy sú ľudia ochotní venovať si čas
(väčšinou počas našich osobných stretnutí)

dostatok času

Vypracovanie novej stratégie, koncepcie

vzrušenie

motivácia, vášeň a nové kampane

vzrušenie

Keď nás ľudia inšpirujú.
Môj tím dosahuje to najlepšie, keď majú všetci členovia
vyššie uvedené charakteristiky pravidelne, a nie len raz
v konkrétnej príležitosti. Je dôležité mať rešpekt voči
ostatným pracovať, prijímať svoje nápady a pridávať
naše, ale nie ofenzívne, ochotne pomôcť, ak je to
potrebné a byť pravdivé ako ľudia a neukázať falošnú
osobu, len aby získala ocenenie.

inšpirácie z okolia

Vzrušujúce a plánované aktivity s jasným časom
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rešpekt a úprimnosť

PRÍLOHA 3
Dotazník (pôvodná anglická verzia)
GROUP COMMUNICATION AND PERCEIVED TEAM PERFORMANCE
Dear Sir or Madam,
You are invited to participate in a study 'Group Communication and Perceived Team
Performance within Work Teams.' By participating in this study, you will contribute to a
deeper understanding of group communication and perceived team performance within
work teams in international work environment.
Your participation is completely anonymous and the name of the organisation will be strictly
confidential.
If you have questions at any time about the study or the procedures, send an e-mail to
sabolova.katarina@gmail.com.
By completing this online form, you agree with the above information and you are over 18
years of age.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEAM INFORMATION
Please fill in all the following fields:

How long have you been active in your current organization?
□
□
□
□
□
□

less than 6 months
6 months - 1 year
1 - 2 years
2 - 3 years
more than 3 years
Other:

How long have you been a member of your current team?
□
□
□
□
□
□

less than 6 months
6 months - 1 year
1 - 2 years
2 - 3 years
more than 3 years
Other:

What team do you work in?
_________________________________________________________
Your team size (number of people in your team):
□
□
□

2-5
6 - 15
more than 15
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What is the frequency of regular face-to-face team meetings with the whole team?
□
□
□
□
□
□

more than once a week
weekly
biweekly
monthly
less than once a month
Other:

What is the frequency of regular face-to-face team meetings with a part of your team? (one
or more team members)?
□
□
□
□
□
□

more than once a week
weekly
biweekly
monthly
less than once a month
Other:

To what extent is the communication among the members of your team on face-to-face
level?
(1) Not at all

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

To what extent is the communication among the members of your team formal?
(1) Not at all

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

Select all the options you use to communicate with your team (work-related
communication):
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Face-to-face
E-mail
Phone
Text messages
Internal Company Chat (Link, Slack, etc.)
Other Chat (WhatsApp, Facebook, etc.)
Video call
Other
All of the above

Select one option that you use to communicate with your team most often:
□
□
□
□
□
□
□
□

Face-to-face
E-mail
Phone
Text messages
Internal Company Chat (Link, Slack, etc.)
Other Chat (WhatsApp, Facebook, etc.)
Video call
Other

Which one or more words characterize your team:
_____________________________________________________________________________________________________
What do you appreciate about your team?
_____________________________________________________________________________________________________
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNICATION QUALITY
Please answer following questions on the scale from 1 (Not at all) to 5 (Very much).

Rate the overall communication among the members of your team:
1. Clear:
(1) Not at all

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

2. Effective:
(1) Not at all

3. Sufficient for your need:
(1) Not at all

4. Fluent:
(1) Not at all

5. Punctual (on time):
(1) Not at all

1□

6. To what extent are you satisfied with the quality of the communication in your team?
(1) Not at all

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEAM-MEMBER EXCHANGE QUALITY
Please answer following questions on the scale from 1 (Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree).

1. Other members frequently provide support and encouragement to me.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

2. I frequently provide support and encouragement to other members.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

3. Other members communicate openly with me about what they expect from me.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

4. I communicate openly with other members about what I expect from them.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

5. Other members frequently recognize my efforts.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

6. I frequently recognize the efforts of other members.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□
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5□

(5) Strongly Agree

7. Other members frequently take actions that make things easier for me.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

8. I frequently take actions that make things easier for other members.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

9. When I am busy, other members often volunteer to help me out.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

10. When other members are busy, I often volunteer to help them out.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

11. Other members frequently suggest ideas that I can use.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

12. I frequently suggest ideas that other members can use.
(1) Strongly Disagree

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Strongly Agree

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERCEIVED TEAM PERFORMANCE
Please answer following questions on the scale from 1 to 5.

1. How well do you think your work team performs?
(1) Very badly

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very well

2. What is the quality of the work carried out by your team?
(1) Quite Poor

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very good

3. How well do you think you perform in your team?
(1) Very badly

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very well

4. What is the quality of the work carried out by you in your team?
(1) Quite Poor

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very good

5. To what extent are you satisfied with the team performance?
(1) Not at all

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

6. To what extent are you satisfied with your performance in your team?
(1) Not at all

1□

2□

3□

4□

5□

(5) Very much

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEST PRACTICES
Under what circumstances is your team communicating the best?
_________________________________________________________________________________________________
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Under what circumstances is your team performing the best?
_________________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMOGRAPHIC INFORMATION
Please fill in all the following fields:

Gender:
□
□
□

Female
Male
Other

Age (number):
Nationality:
What is your highest level of education completed?
□
□
□
□
□

High School Diploma
University Bachelor
University Master
PhD
Other (specify)

Dotazník (preložená verzia)
SKUPINOVÁ KOMUNIKÁCIA A VNÍMANÁ VÝKONNOSŤ TÍMU
Vážený pán, vážená pani,
Ste pozvaný k účasť na štúdii "Komunikácia v skupine a výkonnosť tímu vnímaných v rámci
pracovných tímov". Vašou účasťou na tejto štúdie prispievate k hlbšiemu pochopeniu
skupinovej komunikácie a vnímanej výkonnosti v rámci pracovných tímov v medzinárodnom
pracovnom prostredí.
Vaša účasť je úplne anonymná a názov organizácie bude prísne dôverný.
Ak máte kedykoľvek otázky týkajúce sa štúdie alebo postupov, pošlite e-mail na adresu
sabolova.katarina@gmail.com.
Vyplnením tohto online formulára súhlasíte s vyššie uvedenými informáciami a máte viac
ako 18 rokov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMÁCIE O TÍME
Please fill in all the following fields:

Ako dlho ste aktívny vo vašej súčasnej organizácii?
□
□
□

menej ako 6 mesiacov
6 mesiacov - 1 rok
1 - 2 roky
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□
□
□

2 - 3 roky
viac ako 3 roky
iné:

Ako dlho ste členom vášho aktuálneho tímu?
□
□
□
□
□
□

menej ako 6 mesiacov
6 mesiacov - 1 rok
1 - 2 roky
2 - 3 roky
viac ako 3 roky
iné:

V akom tíme pracujete?
_________________________________________________________
Veľkosť vášho tímu (počet ľudí vo vašom tíme):
□
□
□

2-5
6 - 15
viac než 15

Aká je frekvencia pravidelných osobných stretnutí s celým tímom?
□
□
□
□
□
□

viac než raz za týždeň
raz za týždeň
každý druhý týždeň
raz za mesiac
menej než raz za mesiac
iné:

Aká je frekvencia pravidelných osobných stretnutí s vašim tímom? (jeden alebo viacerí
členovia tímu)?
□
□
□
□
□
□

viac než raz za týždeň
raz za týždeň
každý druhý týždeň
raz za mesiac
menej než raz za mesiac
iné:

Do akej miery je komunikácia medzi členmi vášho tímu na osobnej úrovni?
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

Do akej miery je komunikácia medzi členmi vášho tímu formálna?
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

Vyberte všetky možnosti, ktoré komunikujete s tímom (komunikácia súvisiaca s prácou):
□
□
□
□
□
□
□
□
□

osobný kontakt
e-mail
telefón
text správy
interne firemné rozhovor (Link, Slack, atď.)
iné rozhovory (WhatsApp, Facebook, atď.)
video telefonáty
iné
všetky vyššie uvedené

6

Vyberte jednu možnosť, ktorú používate na komunikáciu s tímom najčastejšie:
□
□
□
□
□
□
□
□

osobný kontakt
e-mail
telefón
text správy
interne firemné rozhovor (Link, Slack, atď.)
iné rozhovory (WhatsApp, Facebook, atď.)
video telefonáty
iné:

Ktoré jedno alebo viac slov charakterizuje váš tím:
_____________________________________________________________________________________________________
Čo oceňujete vo svojom tíme?
_____________________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPINOVÁ KOMUNIKÁCIA
Odpovedzte na nasledujúce otázky na stupnici od 1 (vôbec nie) do 5 (veľmi veľa).

Zhodnoďte celkovú komunikáciu medzi členmi vášho tímu:
1. Jasnosť komunikácie:
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

2. Efektívnosť komunikácie:
(1) vôbec nie

1□

2□

3. Dostatočnosť komunikácie (vašim potrebám):
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

4. Plynulosť komunikácie:
(1) vôbec nie

1□

5. Včasnosť komunikácie:
(1) vôbec nie

1□

6. Do akej miery ste spokojní s kvalitou komunikácie vo vašom tíme?
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KVALITA INTERAKCIE MEDZI ČLENMI TÍMU
Odpovedzte na nasledujúce otázky na stupnici od 1 (rozhodne nesúhlasím) až po 5 (rozhodne súhlasím).

1. Ostatní členovia tímu mi často poskytujú podporu a povzbudenie.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□
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4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

2. Často podporujem a povzbudzujem členov tímu.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

3. Ostatní členovia so mnou otvorene komunikujú o tom, čo odo mňa očakávajú.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

4. Otvorene komunikujem s ostatnými členmi o tom, čo od nich očakávam.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

5. Ostatní členovia tímu často uznávajú moje úsilie.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

6. Často uznávam úsilie ostatných členov tímu.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

7. Ostatní členovia tímu často podnikajú kroky, ktoré mi uľahčujú prácu.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

8. Často podnikám kroky, ktoré uľahčujú prácu ostatným členom.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

9. Keď som zaneprázdnený, ostatní členovia tímu mi dobrovoľne pomáhajú.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

10. Keď sú ostatní členovia tímu zaneprázdnení, často im dobrovoľne pomáham.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

11. Ostatní členovia tímu často navrhujú nápady, ktoré môžem použiť.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

12. Často navrhujem nápady, ktoré môžu používať ďalší členovia tímu.
(1) rozhodne nesúhlasím

1□

2□

3□

4□

5□

(5) rozhodne súhlasím

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VNÍMANÁ VÝKONNOSŤ TÍMU
Odpovedzte na nasledujúce otázky na stupnici od 1 do 5.

1. Ako dobre si myslíte, že váš tím je výkonný?
(1) veľmi zle

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi dobre

5□

(5) veľmi vysoká

2. Aká je kvalita práce, ktorú vykonáva váš tím?
(1) veľmi nízka

1□

2□

3□

4□

3. Ako dobre si myslíte, že ste výkonný vo vašom tíme?
(1) veľmi zle

1□

2□

3□

4□
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5□

(5) veľmi dobre

4. Aká je kvalita práce, ktorú vykonávate vo vašom tíme?
(1) veľmi nízka

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi vysoká

5. Do akej miery ste s výkonnosťou vašho tímu spokojní?
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

6. Do akej miery ste spokojný so svojou výkonnosťou v tíme?
(1) vôbec nie

1□

2□

3□

4□

5□

(5) veľmi veľa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSVEDČENÉ POSTUPY
Za akých okolností komunikuje váš tím najlepšie?
_________________________________________________________________________________________________
Za akých okolností je váš tím najvýkonnejší?
_________________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMOGRAFICKÉ INFORMÁCIE
Vyplňte prosím nasledujúce polia:

Gender:
□
□
□

žena
muž
ďalšie

Vek (číslo):
Národnosť:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
□
□
□
□
□

stredoškolské
vysokoškolské Bc.
vysokoškolské Mgr.
vysokoškolské PhD.
iné (uveďte)
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Sprievodný e-mail (pôvodná anglická verzia)
Dear colleagues,
I am reaching out to you on behalf of Katarina Sabolova (Psychology Student from Charles
University - Prague, Czech Republic) who is conducting psychological research on Group
Communication and Perceived Team Performance within work teams in international
work environment.
Your participation in this study is completely anonymous and the name of the organization
will be strictly confidential. It takes about 10 mins to fill in.
Click here to understand better communication challenges and opportunities in your team.
Below, you can find further information about conducted research.
Thank you in advance for your time!
XXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Sir or Madam,
You are invited to participate in a study for the purpose of a Master Thesis conducted by
Katarina Sabolova of the Charles University, Department of Psychology. The topic of the
study is 'Group Communication and Perceived Team Performance within Work Teams.'
Your participation is voluntary and you may decide not to pursue with fulfilling the
questionnaire at any time. The questionnaire should take approximately 10 minutes to
complete.
By participating in this study, you will contribute to a deeper understanding of group
communication and perceived team performance within work teams (two international
organizations dealing with international teams - business oriented and voluntary oriented
one are involved in this study). Moreover, you will have an opportunity to share your best
practice of your communication and team performance which will be part of the qualitative
report and can be shared with you /your team.
Your participation is completely anonymous. The only thing which you are required to share
is which team / working group in a working community you are part of. You do not disclose
your name and personal information in this survey. The name of your organisation will be
strictly confidential in the presented results in the Master Thesis.
If you have questions at any time about the study or the procedures, send an e-mail
to sabolova.katarina@gmail.com.
Thank you very much for your time in advance.
Warm Greetings, Katarina Sabolova
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Sprievodný e-mail (preložená verzia)
Drahí kolegovia,
Dovoľte mi osloviť Vás touto cestou v mene Kataríny Sabolovej študentky psychológie
z Univerzity Karlovej - Praha, Česká republika), ktorý je riešiteľkou psychologického
výskumu v oblasti skupinovej komunikácie a vnímanej výkonnosti v rámci pracovných
tímov v medzinárodnom pracovnom prostredí.
Vaša účasť na tejto štúdii je úplne anonymná a názov organizácie bude prísne dôverný.
Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút.
Kliknite tu, ak chcete prispieť k lepšiemu pochopeniu komunikačných výzev a príležitosti vo
svojom tíme. Nižšie nájdete ďalšie informácie o vykonávanom výskume.
Ďakujeme vopred za Váš čas!
XXX
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------Vážená paní, vážený pán,
Ste pozvaný k účasti na štúdii za účelom diplomovej práce, ktorej riešiteľka je Katarína
Sabolová z Katedry psychológie na Univerzite Karlovej. Téma štúdie je “Skupinová
komunikácia a vnímaná výkonnosť pracovných tímov“.
Vaša účasť je dobrovoľná a môžete sa kedykoľvek rozhodnúť k nevyplneniu dotazníka.
Vyplnenie dotazníka by malo trvať približne 10 minút.
Vašou účasťou na tejto štúdie prispievate k hlbšiemu pochopeniu skupinovej komunikácie
a vnímanej výkonnosti tímu v rámci pracovných tímov (výskum sa realizuje v dvoch
medzinárodných organizáciách, v ktorých jedinci pracujú v medzinárodných tímoch, jedna
je biznisovo orientovaná a druhá nezisková organizácia). Okrem toho budete mať
príležitosť podeliť sa o najlepšiu prax komunikácie a vnímanej tímovej výkonnosti, ktorá
bude súčasťou kvalitatívnej správy a ktorú budete môcť zdieľať s vami / vaším tímom.
Vaša účasť je úplne anonymná. Jediná vec, ktorú musíte zdieľať, je tá skupina / pracovná
skupina v pracovnej komunite, ktorej ste súčasťou. V rámci zberu dát nezverejňujete svoje
meno ani osobné údaje. V prezentovaných výsledkoch v diplomovej práci bude názov vašej
organizácie prísne dôverný.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výskumnej štúdie alebo postupov, pošlite e-mail na
adresu sabolova.katarina@gmail.com.
Vopred Vám veľmi ďakujem za Váš čas.
S pozdravom, Katarína Sabolová
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