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Souhrn: 

Prıspe vek strucne  prehlızı metody sbe ru a analyzy sociometrickych dat a na 

empirickám materialu demonstruje relevanci sociometrickych ukazatel˚ pro popis 

interpersonalnı atmosfáry skupin. 16 pracovnıch kolektiv˚ se zucastnilo jednoho 2 az 

3-dennıho vycviku v tymová spolupraci a kazdámu z nich byl administrovan sociometricky 

test sympatiı a d˚ve ry (pocet voleb neomezen), a to na pocatku i na konci pobytu. Ukazuje se, 

ze test citlive  zachycuje zme nu skupinová atmosfáry (statisticka vyznamnost vzestupu 

pru mern h́o poc tu kladnych voleb; p ≤ 0,0001; a poklesu pru mern h́o poc tu za pornych voleb; 

p ≤ 0,001). Srovnanı se vzorkem 9 skupin prochazejıcıch skolenım v komunikaci a vedenı 

druhych dale naznacuje, ze mensı podıl interakcnıch program˚ a kratsı doba trvanı klasickáho 

skolenı ustı v máne  vyraznou zme nu sledovanych ukazatel˚. Zprava rovne z kratce diskutuje 

problematiku zavislosti absolutnıch hodnot sociometrickych index˚ na velikosti studovaná 

skupiny. 

Prıspe vek nasledne  referuje o moznostech konstrukce proximická mapy skupiny 

pomocı multidimenzionalnıho skalovanı sociometrickych dat. Mapa zobrazuje zakladnı 

strukturu skupiny v pojmovám prostoru a jejı dimenze lze dodatecne  interpretovat. Jejı 

presnost je vsak v pr˚me ru omezena na 56% vysve tlenáho rozptylu zdrojová matice. 

Zave rem je predstavena metodika identifikace podskupin hierarchicky usporadanych 

podle jejich soudrznosti a popsan postup zobrazenı skupinová struktury v proximická mape . 

Na prıkladu sociomapy jednoho z tym˚ vyse prezentovanáho vyzkumu je demonstrovano 

vyuzitı interpretacnıch pravidel pro popis struktury a dynamiky skupiny. Rozpracovana 

varianta obecná metody sociomapovanı je strucne  porovnana s p˚vodnım Bahbouhovym 

prıstupem a zd˚razne na je na jednu stranu jejı mensı informacnı sytost, na druhou stranu vsak 

jednoznacnost a vypoctova hospodarnost umozn ujıcı jejı rutinnı teránnı vyuzitı. 
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Hodnocenı1 socia lnıch skupin 

 

Hodnocenı vlastnostı, struktury a dynamiky malych skupin - ale rovne z ve tsıch 

socialnıch celk˚ - predstavuje oblast v pr˚secıku zajmu sociologie, socialnı psychologie a 

psychologická diagnostiky, jejız pr˚zkum odkryva radu aplikacne  cennych metodik a 

poznatk˚. Sociometrie predstavuje vyznamny nastroj tohoto hodnocenı a jejı vyuzitı saha od 

vychovne  motivovanáho sledovanı de tskych skupin na r˚znych urovnıch predskolnı ci skolnı 

dochazky pres aplikace v kriminalistice, ve zen stvı a armade  az k uplatne nı v personalnım 

rızenı a v psychologii prace a organizace. Po poklesu zajmu o sociometrickou metodiku v 70. 

a 80. letech dochazı v poslednım desetiletı zejmána dıky dostupnosti statistickáho i specificky 

sociometrickáho software k relativnımu ozivenı táto oblasti. 

Prıspe vek nejprve strucne  prehlızı metody sbe ru a analyzy sociometrickych dat - 

zejmána te ch, která presahujı hranice obvyklych postup˚ - a na empirickám materialu 

demonstruje relevanci sociometrickych ukazatel˚ pro popis interpersonalnı atmosfáry skupiny 

a monitorovanı jejıho vyvoje. Nasledne  je ove rovana moznost vyuzitı multidimenzionalnıho 

skalovanı pro vypoctove  nenakladná zobrazenı skupinová struktury v pojmovám prostoru a 

zave rem je predstavena metodika identifikace podskupin umozn ujıcı vizualizaci hierarchická 

struktury skupiny. 

 

Vychodiska sociometrie 

 

Sociometrie predstavuje soubor metod pro zachycenı a zkoumanı interpersonalnıch 

vztah˚. Vedle vlastnıho sociometrickáho testu, s nımz byva sociometrie casto ztotozn ovana, 

byvajı vyuzıvany rovne z testy rolı, spontannosti a seznamenı a mezi pridruzená techniky radı 

Moreno rovne z psychodrama a sociodrama (1967) ci analyzu ”socialnıho atomu„ (Moreno, 

1947). V tomto prıspe vku se nicmáne  zame rıme pouze na sociometricky test (dale jen ST). 

Zakladnım principem ST je vyzvanı respondent˚ k sepsanı te ch clen˚ referencnı 

skupiny (obvykle tá, v nız byva test provade n), kterı spln ujı stanovená kritárium (napr. ”Koho 

byste zvolil jako vedoucıho tymu?„). Seznam byva buó prosty, nebo razeny a pocet voleb 

omezeny ci neomezeny. Volby mohou byt pozitivnı i negativnı a mozná je rovne z 

diferencovaná posuzovanı vztahu na r˚znych skalach prave  tak jako specifikace intenzity 

vztahu. Podobne  lze respondent˚m predlozit dotaznık se seznamem vsech moznych vztah˚ 

                                                 
1 Ackoliv termın ”hodnocenı„ implikuje v ceskám jazyce posuzovanı na kontinuu dobry-spatny, jeho vyznam se 
v tomto prıspe vku blızı spıse pojmu ”ve cny popis„ a odpovıda anglickámu ”assessment„, nikoliv ”evaluation„. 



uvnitr uvazovaná skupiny (prime rená pouze pro mensı skupiny) a zadat jejich posouzenı 

z vhodnáho aspektu a na vhodná skale (lze napr. hodnotit mıru pratelstvı, behavioralnı 

podobnost apod.). Vysledna sociometricka matice je dana jako prosty ci vazeny pr˚me r 

hodnocenı jednotlivych respondent˚. Podrobny uvod do klasická sociometrie podava napr. 

Petrusek (1969). 

Máne  castá, ackoliv vyzkumne  velice atraktivnı, je rovne z vyvozovanı 

interpersonalnıch vazeb na zaklade  pozorovanı (ci opakovanáho pozorovanı zaznam˚ 

interakcı a nasledne  operacionalne  definovanáho kodovanı), obsahová analyzy ci analyzy 

vytvor˚. Zde je jiz zrejmá, ze de lenı vzajemnych voleb na pr ijetı, indiferenci a zamıtnutı je 

prılis hrubym trıde nım. Spıse nezli o odvozovanı interpersonalnıch voleb se v te chto 

variantach ST jedna o urcovanı valence vztahu. 

Vyznamnym teoretickym ramcem pro toto pojetı ST je teorie fuzzy mnozin, kterou v 

oblasti sociometrie aplikoval Bahbouh (1994, 1996). Jednotlivı clenová hodnocená skupiny 

jsou reprezentovani fuzzy mnozinami se vzajemnymi stupni nalezenı pochazejıcımi 

z intervalu <0,1>; tj. jejich vzajemna vazba na kontinuu zamıta nı - pr ijetı je vyjadrena 

realnym cıslem mezi 0 a 1 s moznostı reciprocnı asymetrie. Klasicka sociometricka matice 

s ”+„ a ”-„ je tak nahrazena asymetrickou cıselnou maticı predstavujıcı fuzzy model 

skupinovych vazeb. Je vsak patrne  zrejmá, ze fuzzy prıstup nepredstavuje konkurencnı 

alternativu, nybrz zobecne nı tradicnıho kodovanı a zpracovavanı ST. 

 

Indexova  analyza sociometrickych dat 

 

Standardne  vychazıme ze ctvercová matice, kde udaje v radku i udavajı vazbu (druh 

volby, cetnost interakce apod.) osoby i se cleny skupiny uvedenymi ve sloupcıch. Na jejım 

zaklade  je mozná urcovat celou radu sociometrickych index˚ charakterizujıcıch 

a)  skupinu jako celek, napr.  

• index sociometrická hustoty (pocet kladnych voleb ku vsem volbam moznym), 

• index expanzivity (pocet uskutecne nych voleb ku vsem volbam moznym), 

• index kompatibility (pocet symetrickych voleb ku vsem volbam moznym), 

b)  jednotlivá cleny skupiny, napr. 

• volbovy status (pocet zıskanych kladnych voleb ku poctu clen˚ skupiny mınus jedna), 

• index zamıtnutı (pocet zıskanych zapornych voleb ku poctu clen˚ skupiny mınus jedna), 

• index expanzivity (pocet ucine nych voleb ku poctu clen˚ skupiny mınus jedna). 



Dalsıch index˚ je cela rada, je vsak patrne  zrejmá, ze d˚lezite jsı nezli nazev koeficientu je 

jeho vypoctova logika, predpoklady, na nichz stavı, a kontext, v nemz je vyuzıvan. Rozdılny 

vypoctovy postup bude nezbytny v prıpade  fuzzifikovaná sociometrická matice, kde napr. 

spıse nezli index sociometrick  ́hustoty budeme pocıtat pru mernou valenci vztahu. 

 

Soudrz nost a nape tı ve skupine  

 

Sociometrická indexy predstavujı vypoctove  plausibilnı konstrukty; jejich validita 

vsak musı byt prove rovana prave  tak, jako validita jinych psychologickych ukazatel˚. O 

konstruktová validizaci vybranych sociometrickych index˚ referuje nasledujıcı 

kvaziexperimentalnı vyzkum. 

 

1. Vzorek, metoda a vyzkumna hypotáza 

Vzorek 1 (outdoor) sestava ze 16 skupin rıdıcıch pracovnık˚ o velikosti 8 - 21 clen˚ 

(celkovy pocet 232 osob ve ve ku 26 - 55 let) z r˚znych organizacı, která se nezavisle na sobe  

zucastnily jednoho 2 az 3-dennıho interakcnıho vycviku v tymová spolupraci. Tyto vycviky, 

která probıhajı formou hernıch simulacı v prırodnım prostredı, poskytujı ucastnık˚m 

intenzivnı zazitek spolecná soucinnosti a vedle rozvoje specifickych interpersonalnıch a 

komunikacnıch dovednostı byvajı opakovane  ocen ovany pro zlepsenı interpersonalnı 

atmosfáry v ucastnická skupine , jez pretrvava i po navratu do pracovnıho prostredı. 

Vzorek 2 (indoor) byl sestaven z 9 skupin manager˚ potravinovych hypermarket˚ o 

velikosti 5-19 clen˚ (celkem 85 osob ve ve ku 27 - 48 let), která nezavisle na sobe  prochazely 

1 az 3-dennım vycvikem komunikace a vedenı druhych. Tato skolenı se odehravala 

v protikladu k predchozımu vzorku vyhradne  v interiárech ucebny a byla vedena formou 

vykladu lektora (cca 50% vyukováho casu) a praktickym nacvikem relevantnıch dovednostı 

(rovne z cca 50% vyukováho casu). 

Kazdá skupine  obou vzork˚ byl administrovan ST na pocatku i na konci vycviku. 

Ucastnıci v nem byli vyzvani, aby si predstavili, ze zakladajı vlastnı firmu nebo pobocku 

stavajıcı firmy, a na papır se svym jmánem napsali jmána lidı, která by zahrnuli do nove  

vznikajıcıho tymu, a odde lene  jmána te ch lidı, která by do tohoto tymu nezahrnuli. 

Respondenti byli ujiste ni o zachovanı d˚ve rnosti te chto dat a jejich sbe r ve tsinou probıhal 

v atmosfáre znacná d˚ve ry umocne ná moznostı nahradit podpis vlastnı anonymnı znackou 

(pro identifikaci odpove dı tához respondenta z pocatku a konce kurzu). 



Zıskaná udaje byly zaneseny do sociometrická matice a nasledujıcı zakladnı mıry byly 

vypocteny pro zacatek i konec vycviku pro kazdou skupinu obou vzork˚: 

a)  pr˚me rny pocet ucine nych kladnych voleb, 

b)  pr˚me rny pocet ucine nych zapornych voleb. 

Ocekavame, ze ucast na obou typech vycviku, ktera je vzdy zme nou be znáho pracovnıho 

prostredı a poskytuje prılezitost k blizsımu seznamenı s druhymi, povede u obou vzorku jak 

k poklesu za pornych voleb signalizujıcıch zdroje nape tı ve skupine , tak k na rustu voleb 

kladnych predstavujıcıch zdroje soudrznosti skupiny (tj. index a bude stoupat, index b 

klesat). Dale ocekavame, ze zazitek uvolne ná a neformalnı interakce ucastnık˚ pri spolecnám 

plne nı ukol˚ v prırodnım prostredı (vzorek 1, outdoor) se promıtne ve vyrazne jsım efektu 

zme n obou indexu v porovnanı s interakcne  máne  intenzıvnım a kratsım skolenım v ucebne  

(vzorek 2, indoor). 

 

2. Vysledky a diskuse 

Graf 1 shrnuje zme ny hodnot jednotlivych index˚ obou vzork˚ v pr˚be hu vycviku a 

ukazuje, ze vsechny udaje kopırujı ocekavaná trendy. T-test pro dva zavislá vybe ry dale 

potvrzuje statistickou vyznamnost zme n v pru mern ḿ poc tu kladnych voleb jak u vzorku 

indoor, tak outdoor (p ≤ 0,024 a p ≤ 0,0001, v uvedenám poradı), jakoz i zme n v pru mern ḿ 

poc tu za pornych voleb, rovne z u obou vzork˚ (p ≤ 0,008; p ≤ 0,001). 
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Graf 1 Zmeny pru mern h́o poc tu udelenych kladnych a za pornych voleb 

v pru behu vycviku pro oba vzorky. 
 



Ackoliv zme ny ukazatel˚ jsou statisticky vyznamná u obou sledovanych vzork˚, 

dosazená hladiny vyznamnosti naznacujı, ze u vycvik˚ v prırodnım prostredı (vzorek 1) 

dochazı v predpokladanám sme ru k vyrazne jsım zme nam. Zatımco toto je mj. taká vysledkem 

ve tsıho poctu skupin ve vzorku 1, tentyz zave r podporuje pohled na statistickou vyznamnost 

zme n v ramci jednotlivych skupin: zatımco u vzorku 1 nalázame statisticky signifikantnı 

zme nu - az na dva prıpady - vzdy alespon  u jednoho z index˚ (t-test pro dva zavislá vybe ry 

poctu ucine nych voleb), zme ny voleb ve skupinach indoor vzorku jsou bez vyjimky 

statisticky nevyznamná (p ∈ <0,50; 0,07>). Obe  pozorovanı jsou ope t v souladu s ocekavanım 

vyrazne jsıho efektu vycviku u vzorku 1. 

Jiny pohled na udaje jednotlivych ucastnickych skupin nabızı fuzzifikovana 

sociometricka matice, v nız jsou vsechny kladná volby nahrazeny cıslem 1, vsechny zaporná 

volby cıslem 0 a vsechny neuskutecne ná volby cıslem 0,5. Kazdou skupinu lze potá 

charakterizovat pru mernou valencı vztahu danou jako soucet vsech hodnot matice de leny 

N x (N-1), kde N je pocet osob ve skupine . V tomto vyzkumu vzrostla pru merna  valence 

vztahu 16 ucastnickych skupin vzorku 1 z 0,60 na 0,66 (zme na statisticky vyznamna na 

hladine  p ≤ 0,0001) a pru merna  valence vztahu 9 skupin vzorku 2 vzrostla z 0,71 na 0,75, 

rovne z statisticky vyznamne  (p ≤ 0,006). 

Zda se tedy, ze ST skutecne  citlive  zachycuje zlepsovanı skupinová atmosfáry ve 

skupinach obou vzork˚, u nichz jeho prostrednictvım pozorujeme vzr˚st soudrznosti a ubytek 

nape tı (tj. nar˚st poctu kladnych a pokles poctu zapornych voleb a zlepsenı pru mern  ́valence 

vztahu). Zatımco se vsak nepotvrdily obavy z nadme rná stability sociometrickych index˚ 

(napr. setrvacny vliv ve domı voleb ucine nych v pretestu), lze uvazovat o opacnám vlivu napr. 

ve tsı velkorysosti pri volbach na konci vycviku v d˚sledku aktualnıho psychickáho uvolne nı 

bez dlouhodobe jsı trvanlivosti zachycenych zme n apod. 

C astecnou odpove ó na tyto uvahy poskytuje srovnanı obou vzork˚. To ukazuje, ze 

ackoliv vsechny skupiny podláhajı podobnym potencialnım chybovym vliv˚m stylizace 

odpove dı a senzibilizace vstupnım me renım, kolektivy prochazejıcı skolenım s interakcne  

máne  intenzıvnım programem (u ne jz lze tudız predpokladat mensı potencial iniciovat zranı 

interpersonalnıch vazeb; vzorek 2) vykazujı mensı nar˚st soudrznosti (napr. nizsı statisticka 

vyznamnost zme n sledovanych ukazatel˚, ale predevsım statisticka nevyznamnost zme n na 

urovni jednotlivych skupin). Dalsı z prıcin mensıho efektu skolenı u vzorku 2 lze rovne z 

spatrovat v pr˚me rne  o 1 den kratsım trvanı. 



Shrneme-li vyse uvedená, lze konstatovat, ze prezentovana data dokla dajı citlivost 

ST na zme ny v interpersona lnı atmosfřre skupin. Stipulujeme-li, ze �cinnymi faktory 

te chto zme n je facilitovana  interakce a doba jejıho trva nı, a uvazıme-li podobnost 

intervencı u obou vzork˚, je srozumitelná, ze rozdıly nalezená mezi nimi jsou spıse malá. 

Dalsım logickym rozsırenım vyse uvedenáho vyzkumu by proto bylo zarazenı vzorku 

s intervencı bez interakcnı slozky (pouze vyuka) nebo zcela bez intervence (snımkovanı v 

be znám pracovnım provozu) se stejnou dobou prodlevy mezi pre- a post-testem, u nichz 

bychom ocekavali rozdıly v efektu intervence i pri statistickám zpracovanı na urovni celáho 

vzorku. 

 

Analyza skupinovř struktury 

 

Ackoliv sociometrická indexy predstavujı uzitecny nastroj popisu skupiny ci 

jednotlivc˚ a umozn ujı jejich vzajemná srovnanı, nabızejı minimalnı vhled, pokud jde o 

strukturu studovaná skupiny. 

 
I samotná srovnavanı jednotlivych index˚ ovsem musı byt cine no s ve domım jejich znacná zavislosti na 

velikosti skupiny, v nız sbe r sociometrickych dat probe hl. C asto uzıvanym sociometrickym indexem byvajı napr. 

mıry soudrznosti skupiny v podobe : 

a)  indexu kladnych voleb2 (pocet kladnych voleb ku poctu vsech voleb moznych), a 

b)  indexu zapornych voleb (pocet zapornych voleb ku poctu vsech voleb moznych). 

U 14 pracovnıch kolektiv˚ o velikosti 8 - 21 clen˚ (celkem 200 osob, podmnozina vzorku 1 predchozı studie) 

prochazejıcıch vyse popsanym vycvikem v tymová spolupraci byl na jeho pocatku a konci administrovan ST (s 

instrukcı citovanou vyse). Korelace velikosti skupiny s indexem kladnych voleb pak dosahovala r = - 0,67 (p ≤ 

0,004) a korelace s indexem zapornych voleb r = - 0,73 (p ≤ 0,002). Je patrná, ze cım je skupina ve tsı, tım mensı 

relativnı podıl kladnych, ale i zapornych voleb ST vyvolava. Je tomu tak zejmána proto, ze zatımco mnozstvı 

moznych voleb ve jmenovateli obou index˚ roste s velikostı skupiny geometrickou radou, kapacita jedince 

vztahovat se k ostatnım clen˚m skupiny z˚stava relativne  stabilnı. U vyse specifikovanáho vzorku kolısala mezi 

4,7 a 10 uskutecne nymi volbami se strednı hodnotou a medianem predstavovanymi poctem 6,8 - hodnotou 

blızıcı se patrne  nikoliv nahodou Millerovu cıslu 7. V pr˚be hu ne kolikadennıho pobytu sice pr˚me rny pocet 

ude lenych voleb statisticky vyznamne  vzrostl na hodnotu 7,4 (p ≤ 0,015), od cısla 7 se vsak vzdalil jen 

minimalne . Ve tsina zlepsenı skupinová atmosfáry byla tudız predstavovana zme nou afektivnıho lade nı v ramci 

stabilnıho poctu interpersonalnıch vazeb. 

 

                                                 
2 Tyto indexy byvajı r˚znymi autory nazyvany r˚zne , zde jsou vsak preferovany jejich neutralnı matematická 
nazvy prostá predbe znych interpretacnıch konotacı. 



Historicky p˚vodnı usilı o vizualizaci skupinová struktury predstavuje sociogram; u 

kolektiv˚ s vıce nezli 10 cleny se vsak stava beznade jne  komplikovanym a neprehlednym. 

Absence vhodne jsıch postup˚ vedla k definicım strukturalnıch jednotek skupiny a jejich 

analytickámu hledanı s vyuzitım optická inspekce sociogram˚ ci sociometrickych matic a 

individualnıch index˚ (napr. Lindzey, Borgatta, 1954). V sociometrická literature tak 

zdomacne ly pojmy jako sociometricka hve zda, izolovany jedinec, klika ci kvazipodskupina 

(Treadwell, Kumar, Stein, Prosnick, 1998); pro komplexnı rozbor skupiny vsak tradicnı 

metodika nabızı jen malo uspokojivá zazemı. 

Radikalnı podne t pro zobrazenı skupinová struktury pochazı od Bahbouha (1994, 1996 

a jinde), ktery navrhl a popsal ucelenou metodu sociomapovanı zobecn ujıcı vypoctová 

postupy klasická sociometrie s vyuzitım fuzzy logiky a umozn ujıcı prezentaci 

sociometrickych matic v podobe  varianty synoptickych map. Metoda sociomapovanı nabızı 

inspirativnı teoreticky ramec, obsahuje vsak radu stupn ˚ volnosti k dolade nı postupu pro 

konkrátnı aplikaci a rovne z rutinnı vyhotovenı sociomapy je bez specializovanáho software 

prılis komplikovaná. Cılem nasledujıcıho textu je navrhnout a ove rit vypoctove  jednoznacnou 

metodiku rozkladu skupiny do podskupin s moznostı prostorová vizualizace jejı hierarchická 

struktury, na nız lze pohlızet jako na specificky a zjednoduseny prıpad sociomapovanı. 

 

Proximicka mapa 

Zakladem sociomapy je rozmıste nı jednotlivych osob v rovine  tak, ze vzdalenost mezi 

jedinci reprezentuje valenci jejich interpersonalnıho vztahu - osoby s vzajemnou preferencı se 

budou nachazet blızko sebe a s klesajıcı mırou sympatiı (podobnosti, frekvence interakcı 

apod.) bude jejich vzdalenost nar˚stat. Pri vypoctu tohoto rozlozenı vychazıme z proximická 

sociometrická matice zalozená na skalovám hodnocenı valencı jednotlivych vztah˚ nebo 

odvozená z klasická asymetrická sociometrická matice s volbami ”prijetı„, ”zamıtnutı„ a 

neuvedenı jedince (rovnajıcı se vztahová indiferenci) jejich prekodovanım na 0, 1 a 0,5 (v 

tomto poradı) a naslednym zpr˚me rovanım v ramci jednotlivych vazeb (ustıcı v symetrii 

matice)3. Tato symetricka matice slouzı jako vstupnı data multidimenzionalnıho skalovanı 

(postup zmin ovany taktáz Bahbouhem, 1996), jehoz vysledkem je prave  proximicka mapa 

skupiny znazorn ujıcı interpersonalnı vztahy ve dvojrozme rnám prostoru. 

V prıpade  proximická mapy se ovsem jedna pouze o aproximaci interpersonalnıch 

”vzdalenostı„ obsazenych v sociometrická matici - za zıskanı celkováho prehledu o 

                                                 
3 Za pozornost zde stojı kodovanı kladná volby hodnotou 0 - konstruujeme totiz matici vzajemnych blızkostı a 
pozitivnı vazba je tudız predstavovana nejmensı moznou vzdalenostı. 



vzajemnych pozicıch jednotlivc˚ platıme nepresnostı zobrazenı individualnıch vazeb. 14 

sociometrickych matic zıskanych v ramci vyse predstavenáho kvaziexperimentalnıho 

vyzkumu bylo prevedeno do podoby proximická mapy a vysledná vzdalenosti osob ve 

dvojrozme rnám prostoru zpe tne  korelovany s jejich vzdalenostmi ve zdrojová sociometrická 

matici. Ackoliv zıskaná korelace, která se nachazely v rozsahu od 0,64 do 0,87 s pr˚me rem 

0,74 a byly bez vyjimky statisticky vyznamná (p ≤ 0,0001), v pr˚me ru ponechavaly 

proximická mapy 44% rozptylu sociometrickych matic nevysve tleno. 
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Graf 3 Interpersona lnı preference v pracovnım kolektivu na poc a tku vycviku 

(vsechna jm ńa jsou fiktivnı). 

 

Graf 3 predstavuje proximickou mapu jednoho z tym˚ pred zapocetım vycviku (pro 

zachovanı autenticity prıkladu a soucasne  anonymity ucastnık˚ vycviku byla jejich skutecna 

jmána nahrazena fiktivnımi) a ukazuje, ze jiz tato faze vizualizace skupinová struktury prinası 

zakladnı informace o jejı podobe . Kubıkova, Sokol, Hejduk a Hora stojı pohromade  a 

predstavujı skupinová jadro, na ne z jsou rovnome rne  navazani ostatnı pracovnıci. 

Pri d˚kladne jsı znalosti mapovaná skupiny (nebo ve spolupraci se skupinou samou) se 

nabızı moznost interpretace vyznamu jednotlivych dimenzı. Lidá, která jejich vzajemná 

preference shlukujı v urcitám mıste  plochy, majı zpravidla spolecnáho ne co, cım se zaroven  

lisı od osob nachazejıcıch se na opacnám konci relevantnı osy. V prıpade  grafu 3 by mohly 



byt vhodnym vykladem os napr. doba zame stnanı ve firme  (osa x: pan C erny sluzebne  

nejmladsı, Kubıkova, Sokol a Hejduk naopak nejstarsı) a oblast pracovnı specializace (osa y: 

obchod vs. vyroba). Nelze sice tvrdit, ze tyto faktory jsou prıcinou zachycenych valencı 

vztah˚ mezi cleny, jejich identifikace nicmáne  zvysuje porozume nı vnitrnımu clene nı 

skupiny. 

 

Podskupiny 

Jiny zp˚sob postizenı skupinová struktury spocıva v hledanı a jmenovitám vyctu 

podskupin, která spln ujı predem definovana kritária. M˚zeme napr. hledat skupinky, jez jsou 

plne  provazany kladnymi reciprokymi vazbami jejıch clen˚ (podskupina), popr. nemajı zadná 

vztahy se zbytkem materská skupiny (odste pena podskupina, klika), ci jejichz kladná vazby 

nejsou reciproká, ale pouze jednosme rná (kvazipodskupina). Identifikace podskupin probıha 

na zaklade  dat sociometrická matice a ve tsinou s pomocı pocıtacováho software. 

Obecny algoritmus hledanı podskupin lze formulovat jako postupná generovanı vsech 

moznych skupin o K clenech (K ∈ <1, N>) ze skupiny o N osobach. Kazda zıskana skupina je 

nasledne  testovana, zda spln uje kritária pozadovana pro uznanı svábytnosti jakozto 

samostatna podskupina. Ackoliv je tento postup prehledny, je narocny na pocet skupin, která 

je nutná testovat4, a tudız na vypoctovy cas - u skupiny o deseti osobach cinı pocet moznych 

podskupin 1023 (resp. 1012, nebereme-li v uvahu prıpady K = 1 a K = N), u patnacticlennáho 

kolektivu vsak jiz existuje 32767 moznostı. 

Jak jiz bylo receno, testovacı kritária mohou byt r˚zna. Vzdy se vsak v ne jaká forme  

jedna o druh vazeb, která clenová podskupiny mezi sebou majı. Vyuzijme zde tedy moznosti 

fuzzifikovaná sociometrická matice vycıslit pr˚me rnou valenci vztahu skupiny a definujme 

podskupinu jako mnoz inu osob s prume rnou valencı vztahu vyssı nez li prume rna  .valence 

vztahu uvnitr jakřkoliv jinř mnoz iny osob, ktera  tuto mnoz inu obsahuje jako 

podmnoz inu. Jinymi slovy, podskupina je zde chapana jako utvar vyclen ujıcı se svou 

kohezıvnostı ze sváho socialnıho okolı5. 

                                                 
4 Pocet testovanych skupin je dan rovnicı: poc et
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5 Podobne  lze za podskupinu povazovat mnozinu osob, jejız vsechny vnitroskupinová vztahy jsou ve tsı nebo 
rovny urcitá valenci alfa. Toto pojetı je vypoctove  jeste  jednodussı. 



Postupujme dale tak, ze pro kazdou skupinu generovanou prostrednictvım vyse 

popsanáho algoritmu urcıme jejı pr˚me rnou valenci vztahu (lezıcı v intervalu <0,1>6) a 

v prıpade , ze tato je ve tsı nebo rovna hladine  alfa, ktera postupne  nabyva hodnot od 1 to 0 (s 

krokem napr. 0,05), registrujeme skupinu jako podskupinu vyclen ujıcı se ze sváho socialnıho 

okolı na táto urovni valence vztahu. Na kazdá hladine  alfa potá vyloucıme ty nalezená 

podskupiny, která jsou obsazeny v jinych podskupinach táze urovne  alfa, a vsechny nalezená 

podskupiny, která jsou obsazeny v jinych podskupinach vyssıch urovnı alfa nebo jsou s nimi 

totozná.7 

 

Tabulka 1 Seznam podskupin vynorujıcıch se na jednotlivych hladina ch soudrznosti, resp. 

valence vztahu 

Alfa Podskupiny se soudrznostı ≥ alfa 
1,00 Hejduk Holy Hora Sokol     

 Hejduk Hora Kubıkova Sokol     
 C erny Jedlicka       
 C erny Soukup       
 Hejduk Jedlicka       
 Holy Soukup       

0,95 Hejduk Holy Hora Kubıkova Sokol    
0,85 Hejduk Holy Hora Jedlicka Sokol    

 Hejduk Holy Hora Sokol Soukup    
 Hejduk Hora Jedlicka Kubıkova Sokol    

0,80 Hejduk Holy Hora Jedlicka Kubıkova Sokol   
 Hejduk Holy Hora Kubıkova Sokol Soukup   
 C erny Holy Soukup      

0,70 Hejduk Holy Hora Jedlicka Kubıkova Sokol Soukup  
 C erny Holy Hora Soukup     

0,65 C erny Hejduk Holy Hora Jedlicka Kubıkova Sokol Soukup 
 

 

Vysledny celkovy seznam predstavuje jmenny pr˚rez hierarchickou strukturou 

skupiny a kazda nizsı hladina alfa ukazuje rozsirovanı hranic podskupin sme rem ke skupinová 

periferii. Jak demonstruje tabulka 1, takto zıskany seznam m˚ze poskytnout odpove ó pri 

patranı po nejkohezıvne jsı podskupine  ci podskupinach o K clenech, ukazuje, která 

podskupiny jsou obsazeny v jim nadrazenych, byö o ne co máne  soudrznych skupinach, a na 

                                                 
6 Lze vychazet rovne z z proximická matice, kde 0 znamena nejvyssı vzajemnou preferenci, mısto pr˚me rná 
kvality vztahu vsak urcujeme pr˚me rnou vzdalenost osob. Nasledna prace s hladinami alfa je analogicky tomu 
obracena. 
7 Software s tımto algoritmem je k dispozici u autora clanku. 



jeho zaklade  lze odvodit i mıru vzajemnáho odste penı jednotlivych podskupin. Ve svá slovnı 

podobe  vsak tato reprezentace skupinová struktury z˚stava velice neprehledna. 

 

Zobrazenı skupinová struktury 

Tento nedostatek je mozno relativne  snadno kompenzovat zakreslenım jednotlivych 

hladin alfa do vyse popsaná proximická mapy. Postupujeme od hladiny alfa = 1 (ci tá, na nız 

se nachazı prvnı identifikovana podskupina) tak, ze kazdou nalezenou podskupinu 

znazornıme v proximická mape  konvexnım utvarem takovym, aby obsahoval vsechny jejı 

cleny a zaroven  se ostatnı osoby nachazely vne  tohoto utvaru. Jak ukazuje tabulka 1, 

podskupiny na jednotlivych hladinach alfa nejsou vzdy disjunktnı. Prıslusnost jednoho clena 

do vıce podskupin propojuje tyto podskupiny, coz se v proximická mape  projevı jako 

propojenı dvou jinak nezavislych konvexnıch utvar˚ ustıcı ve tsinou v nekonvexitu slozenáho 

obrazce. Vysledny rovinny utvar predstavuje oblast interpersonalnıho kontaktu s valencı 

vztahu na hladine  alfa, pricemz k tomuto kontaktu m˚ze dochazet pouze mezi osobami, 

jejichz spojnice se naláza uvnitr konstruovanáho utvaru. Tento utvar obkreslıme na mape  

spojitou vrstevnicı s vyskovym popisem danym hodnotou alfa. 

Podobnym zp˚sobem zakreslıme do proximická mapy oblasti kontaktu pro nizsı 

hladiny alfa tak, ze kazda nasledujıcı hladina zobrazuje dalsı podskupiny k podskupinam 

v mape  jiz zakreslenym a vysledna vrstevnice kopıruje oblast sjednocenı plochy utvar˚ 

existujıcıch i te ch nove  zkonstruovanych. Pri tvorbe  sociomapy je dobrá zakreslovat 

vrstevnice se stabilnım krokem hodnoty alfa (a to i tehdy, jestlize nizsı hladina nezviditelnila 

zadnou novou podskupinu) a okolo vsech utvar˚ v mape  dosud zanesenych. Vysková rozdıly 

vypovıdajıcı o rozdılech ve skupinová soudrznosti pak budou prımo interpretovatelná podle 

hustoty vrstevnic. Vhodná taktáz je - a nasledujıcı graf tuto vlastnost postrada - odlisit 

jednotlivá vysková hladiny barevne . 
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Graf 4 Zobrazenı hierarchick  ́skupinov  ́struktury pomocı hladin soudrznosti. 

 

Interpretace sociomapy 

Jak ukazuje graf 4, dodrzenı vyse uvedenáho postupu vede ke vzniku vztahová mapy 

skupiny, ktera svou vrstevnicovou kresbou pripomına vıce ci máne  clenitá pohorı. 

”Nadmorska vyska„, zachycena cıselne  u kazdá z vrstevnic, udava pr˚me rnou valenci vztahu 

jednotlivych clen˚ skupiny, kterı se nachazejı nad touto vyskovou hladinou (tj. v prıpade  

dvojrozme rná vrstevnicová mapy v prostoru uzavrenám vrstevnicı) a jejichz prıma spojnice 

vede rovne z nad touto nadmorskou vyskou. V prıpade , ze jsou dve  osoby propojeny na urcitá 

hladine  vztahová valence pouze neprımo, lezı sice nad specifikovanou nadmorskou vyskou, 

prıma spojnice mezi nimi vsak prochazı ”udolım„, jehoz dno se naláza na hodnote  pr˚me rná 

soudrznosti podskupiny, v nız jsou tyto osoby propojeny vazbou prımou. 

Mechanismus konstrukce tohoto druhu sociomapy vede pri zobrazovanı skupinová 

struktury k zakonitostem, jez lze shrnout nasledujıcımi zakladnımi interpretacnımi pravidly: 

• Soudrzná podskupiny jsou zobrazeny jako vrcholy ”skupinováho pohorı„. Sociometrická 

hve zdy se nalázajı na jejich spickach, na ubocıch nachazıme cleny skupiny s nizsım 

volbovym statusem. 

• Nejvyssı ci nejrozlehlejsı vrchol predstavuje dominantnı podskupinu, ostatnı lokalnı 

vrcholy reprezentujı máne  vyznamna seskupenı. 



• Podskupiny sdılejıcı ne která svá cleny ci majıcı dobrá vzajemná vztahy jsou spojeny 

hrebenem ci (me lkym) sedlem. 

• Personalne  odlisená podskupiny jsou odde leny udolım. C ım hlubsı udolı, tım ve tsı 

diferenciace podskupin. Izolovany jedinec ci podskupina jsou odklopeni hlubokym udolım. 

• C ım nizsı vysková minimum prımá spojnice mezi dvema osobami, tım horsı valence 

vztahu mezi nimi. 

• ”Nadmorska vyska„ upatı pohorı udava soudrznost skupiny (pr˚me rnou valencı vztahu) 

jako celku. 

Sociomapu lze vyuzıt rovne z k popisu a hodnocenı socialnı dynamiky skupiny, jez ovsem ze 

skupinová struktury vychazı. Uzitecná pravidlo zde znı: 

• Komunikace ve skupine  proudı po vrcholech a hrebenech. V udolıch a naprıc jimi se 

informace ztracejı a spoluprace klesa. 

S vyuzitım grafu 4 nynı m˚zeme na zaklade  te chto pravidel obohatit strucná 

hodnocenı skupiny z proximická mapy grafu 3. Jadro tymu skutecne  predstavuje ctverice 

Kubıkova, Sokol, Hejduk a Hora (centra lnı shluk proximick  ́mapy na nejrozlehlejsım vrcholu 

okrouhl h́o hr ebene), Holy je k nemu vsak velmi te sne  primknut (nejblizsı druhy vrchol na 

stejn  ́vyskov  ́órovni), a to i naprıc zhorsená vazbe  s Kubıkovou (nejvetsı vzda lenost v ra mci 

vrcholov  ́podskupiny). Soukup a Jedlicka jsou ve spojenı s tımto jadrem zejmána dıky svym 

vazbam s Holym a Hejdukem (hr eben vedoucı k tymov ḿu ja dru), jejich vzajemny vztah i 

vztah se zbytkem jadrová ctverice je vsak máne  intenzivnı (pr ım  ́ spojnice procha zejı 

hladinou soudrznosti 0,85). C erny se nachazı v pozici nejmáne  volenáho clena skupiny 

(nejvetsı vzda lenost od ja dra skupiny, od nehoz je navıc oddelen nejhlubsım ódolım). 

Problematickymi jsou zejmána jeho vazby k Sokolovi, Kubıková a Hejdukovi (nutnost 

klesnout na kotu 0,65 pr i pr ım  ́ ceste pr es propast). Od castecná izolace jej zachran uje 

kontakt se Soukupem a Jedlickou, kterı predstavujı jeho hlavnı komunikacnı kanal s jadrovou 

podskupinou (okrouhly hr eben). Cela skupina ma aktualne  uspokojivou soudrznost (ópatı 

hory ve vysce 0,65), negativnı dopad tohoto usporadanı se vsak m˚ze v zate zová situaci 

zvyraznit. 



Za ve r 

Sociometricky test predstavuje vyznamny zdroj dat o skupinová strukture, vztahová 

mapy pak ucinny nastroj reprezentace te chto dat v hutná, avsak vizualne  prehledná a snadno 

interpretovatelná podobe . 

Predstavena metodika modifikuje postup konstrukce sociomap navrzeny Bahbouhem 

(1996): vyuzıva fuzzifikovanych sociometrickych matic k nalezenı podskupin hierarchicky 

usporadanych podle jejich soudrznosti a nasledne  jejich rozlozenı zobrazuje v proximická 

mape  zıskaná pomocı multidimenzionalnıho skalovanı. Od p˚vodnıho Bahbouhova prıstupu ji 

odlisuje zejmána zame renı na strukturaci skupiny na zaklade  podskupin a rezignace na 

moznosti vizualizace rady dopln kovych charakteristik jedinc˚ a jejich vztah˚ (volbovy status 

osob, asymetrie vztah˚ aj.) - je vsak jednodussı a vypoctove  hospodarne jsı a k jejımu vyuzitı 

postacuje snadno implementovatelny algoritmus pro hledanı podskupin8 a statisticka aplikace 

umozn ujıcı multidimenzionalnı skalovanı. Software pro vlastnı grafickou konstrukci 

sociomapy zatım nenı k dispozici a ctenar je odkazan na rucnı zpracovanı. C asova narocnost 

jejı prıpravy vsak po zacviku u malych skupin zrıdka presahuje 2 hodiny (vcetne  kodovanı 

zakladnı sociometrická matice) a metodika se tudız zda vhodna i pro rutinnı teránnı vyuzitı. 
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