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C lanek struc ne  predstavuje sociometricky test a moznosti jeho vyuzitı pri 
sledovanı charakteristik pracovnıch skupin a referuje o konstruktovů 
validizaci jeho zakladnıch index˚. 16 pracovnıch kolektiv˚ se zuc astnilo 
jednoho 2 az 3-dennıho vycviku v tymovů spolupraci a kazdůmu z nich 
byl administrovan sociometricky test jak na poc atku, tak na konci pobytu. 
Ukazuje se, ze test jednak zachycuje zme nu skupinovů atmosfůry (vzestup 
pru mern h́o poc tu kladnych voleb; p ≤ 0,0001; a pokles poc tu za pornych 
voleb; p ≤ 0,001), srovnanı se vzorkem 9 skupin prochazejıcıch skolenım 
v komunikaci a vedenı druhych navıc naznac uje, ze vyssı podıl 
interakc nıch program˚ a delsı doba trvanı vycviku ustı ve vyrazne jsı 
zme nu sledovanych ukazatel˚. Predstavena metodika se zda vhodna pro 
monitoring aktualnıho skupinovůho klimatu s moznostmi vyuzitı pri 
hodnocenı efektivity rozvojovych program˚ 

 
U vod 
 

Rostoucı d˚raz na pracovnı vykonnost v kombinaci se stale intenzivne jsım vyuzıvanım 
tymovych princip˚ pri organizaci pracovnıch kolektiv˚ prinası potrebu hlubsıho rozpracovanı 
socialne  a psychologicky diagnostickych nastroj˚ zame renych na hodnocenı nejen jedinc˚, ale 
predevsım celych organizac nıch celk˚ a zejmůna pracovnıch skupin. Ekonometrickůmu 
hodnocenı efektivity dosud jen nesme le sekunduje kvalitativnı rozbor charakteristik skupiny 
v termınech tymovůho klimatu, hodnot a norem, komunikac nıch vzorc˚ a interpersonalnıch 
preferencı, c i struktury schopnostı ve skupine  a kompatibility individualnıch vlastnostı jejıch 
c len˚, ktery by nasledne  umoznil promyslenů a cılenů intervence sme rujıcı k prekonanı limit˚ 
tymovů vykonnosti. Predkladana studie kopıruje zajem o vyuzitı sociometrie ve sprave  organizacı 
(napr. Hoffman, Wilcox, Gomez, Hollander, 1992, Lucius, Kuhnert, 1997 aj.), poukazuje na 
moznosti vyuzitı tradic nıho sociometrickůho testu pri mapovanı charakteristik pracovnıch 
kolektiv˚ a referuje o konstruktovů validizaci zakladnıch index˚. 
 
 
Sociometricky  test 
 

Sociometricky test (dale “ STň) predstavuje jeden z nastroj˚ rozsahlejsı metodiky pro 
zachycenı a zkoumanı interpersonalnıch vztah˚. O celkovům kontextu a moznych variantach ST 
pojednava detailne ji napr. Petrusek (1969); zde pouze zopakujme zakladnı princip, ktery spoc ıva 
ve vyzvanı respondent˚ k sepsanı te ch c len˚ referenc nı skupiny (obvykle tů, v nız byva test 
provade n), kterı splnujı stanovenů kritůrium (napr. ňKoho byste zvolil jako vedoucıho tymu?ó). 
Odpove di, standardne  kodovanů ve c tvercovů matici vzajemnych voleb, lze nadale kvantifikovat 
v podobe  rady sociometrickych index˚ (individualnıch jako volbovy status, index zamıtnutı a 
expanzivity, nebo skupinovych jako index sociometricků hustoty c i kompatibility aj.) nebo, 
nove ji, prehledne  zobrazit v podobe  sociomapy zachycujıcı vnitrnı strukturaci a prıpadne  
dynamiku skupiny (Bahbouh, 1994). 



ST tak s malymi naroky na administraci a vyhodnocenı umoznuje v ramci pracovnıch 
kolektiv˚ sledovat Ú vzdy dle volebnıho kritůria - napr. obecnou mıru aktualnı soudrznosti a 
nape tı, identifikovat neformalnı v˚dce a outsidery tymu, ohniska vlivu apod., c i (v prıpade  
sociomap) podrobne  studovat interakci podskupin a klik c i zobrazit strukturu komunikac nıch 
transakcı. 

Jak sociometricků indexy, tak sociomapy vychazejı z teoreticky podlozenych predpoklad˚ 
a predstavujı vypoc tove  plausibilnı konstrukty. Jejich validita musı nicmůne  byt prove rovana 
prave  tak, jako validita jinych diagnostickych ukazatel˚. O konstruktovů validizaci vybranych 
sociometrickych index˚ referuje nasledujıcı kvaziexperimentalnı vyzkum. 
 
 
Vzorek, metoda a vy zkumna  hypoteza 
 

ST postihujıcı skupinovou soudrznost a nape tı (viz dale) byl administrovan dvema 
odlisnym vzork˚m respondent˚. 

Vzorek 1 (outdoor) sestaval ze 16 skupin rıdıcıch pracovnık˚ o velikosti 8 - 21 c len˚ 
(celkovy poc et 232 osob ve ve ku 26 - 55 let) z r˚znych organizacı, kterů se nezavisle na sobe  
zuc astnily jednoho 2 az 3-dennıho interakc nıho vycviku v tymovů spolupraci. Tyto vycviky, 
kterů probıhajı formou hernıch simulacı v prırodnım prostredı, poskytujı uc astnık˚m intenzivnı 
zazitek spolec nů souc innosti a vedle rozvoje specifickych interpersonalnıch a komunikac nıch 
dovednostı byvajı opakovane  ocenovany pro zlepsenı interpersonalnı atmosfůry v uc astnicků 
skupine , jez pretrvava i po navratu do pracovnıho prostredı. 

Vzorek 2 (indoor) byl sestaven z 9 skupin manager˚ potravinovych hypermarket˚ o 
velikosti 5-19 c len˚ (celkem 85 osob ve ve ku 27 - 48 let), kterů nezavisle na sobe  prochazely 1 az 
3-dennım vycvikem komunikace a vedenı druhych. Tato skolenı se odehravala v protikladu 
k predchozımu vzorku vyhradne  v interiůrech uc ebny a byla vedena formou vykladu lektora (cca 
50% vyukovůho c asu) a praktickym nacvikem relevantnıch dovednostı (rovne z cca 50% 
vyukovůho c asu). 

Kazdů skupine  obou vzork˚ byl ST administrovan na poc atku i na konci vycviku. 
Uc astnıci v nem byli vyzvani, aby si predstavili, ze zakladajı vlastnı firmu nebo poboc ku stavajıcı 
firmy, a na papır napsali jmůna lidı, kterů by zahrnuli do nove  vznikajıcıho tymu, a odde lene  
jmůna te ch lidı, kterů by do tohoto tymu nezahrnuli. Poc et voleb nebyl omezen. Respondenti byli 
ujiste ni o zachovanı d˚ve rnosti te chto dat a jejich sbe r ve tsinou probıhal v atmosfůre d˚ve ry 
umocne nů moznostı nahradit vlastnı podpis anonymnı znac kou (pro identifikaci odpove dı tůhoz 
respondenta z poc atku a konce kurzu). 

Zıskanů udaje byly zaneseny do sociometricků matice a nasledujıcı zakladnı mıry byly 
vypoc teny pro zac atek i konec vycviku pro kazdou skupinu obou vzork˚: 
a)  pr˚me rny poc et uc ine nych kladnych voleb, 
b)  pr˚me rny poc et uc ine nych zapornych voleb1. 
Je-li ST citlivym ukazatelem socialnıho klimatu ve skupine , oc ekavame, ze uc ast na obou typech 
vy cviku, ktera je vzdy zme nou be znůho pracovnıho prostredı a poskytuje prılezitost k blizsımu 

                                                 
1 Obvykle uzıvanů slozenů indexy zalozenů na pome ru poc tu voleb ku poc tu vsech voleb moznych (napr. 
sociometricků hustoty c i expanzivity) zde nebyly pouzity, neboď existuje silna vazba mezi hodnotami te chto index˚ a 
velikostı skupiny (r ∈ <-0,67; -0,73>; p ≤ 0,004). Pr˚me rnů poc ty uc ine nych voleb se naproti tomu ukazujı byt 
znac ne  stabilnı individualnı charakteristikou a patrne  nikoliv nahodou kolısajı v ramci skupin kolem c ısla 7 (S lechta, 
2000). 



seznamenı s druhymi, povede u obou vzorku jak k na rustu voleb kladny ch predstavujıcıch 
zdroje soudrznosti skupiny, tak k poklesu za porny ch voleb signalizujıcıch zdroje nape tı ve 
skupine  (tj. index a bude stoupat, index b klesat). Dale oc ekavame, ze zazitek uvolne nů a 
neformalnı interakce uc astnık˚ pri spolec nům plne nı ukol˚ v prırodnım prostredı (vzorek 1, 
outdoor) se promıtne ve vy raznšjsım efektu zmšn obou indexu v porovnanı s interakc ne  můne  
intenzıvnım a kratsım skolenım v uc ebne  (vzorek 2, indoor). 
 
 
Vy sledky a diskuse 

Graf 1 shrnuje zme ny hodnot jednotlivych index˚ obou vzork˚ v pr˚be hu vycviku a 
ukazuje, ze vsechny udaje kopırujı oc ekavanů trendy. T-test pro dva zavislů vybe ry 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 uvedenům 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. 
 

Ac koliv zme ny ukazatel˚ jsou statisticky vyznamnů u obou vzork˚, pohled na statistickou 
vyznamnost zme n v ramci jednotlivy ch skupin doklada, ze zatımco u vzorku 1 nalůzame 
statisticky signifikantnı zme nu - az na dva prıpady - vzdy alespon u jednoho z index˚ (t-test pro 
dva zavislů vybe ry poc tu uc ine nych voleb), zme ny voleb ve skupinach indoor vzorku jsou bez 
vyjimky statisticky nevyznamnů (p ∈ <0,50; 0,07>). Konec ne , rovne z porovnanı obou vzork˚ 
navzajem odhaluje signifikantne  ve tsı nar˚st kladnych voleb u vzorku outdoor (dvouvybe rovy t-
test prır˚stk˚ voleb v pr˚be hu vycviku u obou vzork˚, p ≤ 0,023); rozdıl v poklesu zapornych 
voleb je nepr˚kazny (p ≤ 0,17). Obe  pozorovanı jsou ope t v souladu s oc ekavanım vyrazne jsıho 
efektu vycviku u vzorku 1. 

Zda se tedy, ze ST skutec ne  citlive  zachycuje zlepsovanı skupinovů atmosfůry ve 
skupinach obou vzork˚, u nichz jeho prostrednictvım pozorujeme vzr˚st soudrznosti a ubytek 



nape tı (tj. nar˚st poc tu kladnych a pokles poc tu zapornych voleb a zlepsenı pru mern  ́ valence 
vztahu). Zatımco se tak nepotvrdily obavy z nadme rnů stability sociometrickych index˚ (napr. 
setrvac ny vliv ve domı voleb uc ine nych v pretestu), lze uvazovat o opac nům vlivu napr. ve tsı 
velkorysosti pri volbach na konci vycviku v d˚sledku aktualnıho psychickůho uvolne nı a bez 
realnůho zlepsenı vlastnıch vztah˚ apod. 

C astec nou odpove �  na tyto uvahy vsak poskytuje prave  srovnanı obou vzork˚. To 
ukazuje, ze ac koliv vsechny skupiny podlůhajı podobnym potencialnım chybovym vliv˚m 
senzibilizace vstupnım me renım a stylizace odpove dı, kolektivy prochazejıcı skolenım 
s interakc ne  můne  intenzıvnım programem (u ne jz lze tudız predpokladat mensı potencial 
iniciovat zranı interpersonalnıch vazeb; vzorek 2) vykazujı mensı nar˚st soudrznosti (statisticka 
nevyznamnost zme n na urovni jednotlivych skupin a signifikantnı rozdıl v prır˚stku kladnych 
voleb). Dalsı z prıc in mensıho efektu skolenı u vzorku 2 lze rovne z spatrovat v pr˚me rne  o 1 den 
kratsım trvanı. 
 
 
Za všr 
 

Shrneme-li vyse uvedenů, lze konstatovat, ze prezentovana data dokla dajı citlivost ST 
na zmšny v interpersona lnı atmosfere skupin. Stipulujeme-li, ze čcinny mi faktory tšchto 
zmšn je facilitovana  interakce a doba jejıho trva nı, a uvazıme-li podobnost intervencı u obou 
vzork˚, je srozumitelnů, ze rozdıly nalezenů mezi nimi jsou spıse malů. Schopnost zachytit tyto 
rozdıly nicmůne  spıse podtrhuje citlivost predstavenů metody. 

Dalsım logickym rozsırenım vyse uvedenůho vyzkumu by nicmůne  bylo napr. zarazenı 
vzorku s intervencı bez interakc nı slozky (pouze vyuka) nebo zcela bez intervence (snımkovanı v 
be znům pracovnım provozu) a se stejnou dobou prodlevy mezi pre- a posttestem, u nichz bychom 
oc ekavali rozdıly v efektu intervence pri statistickům zpracovanı i na urovni celůho vzorku. 

Pro prakticků vyuzitı se sociometricky test zda vhodnym nastrojem sledovanı 
skupinovůho klimatu s moznostmi vyuzitı pri diagnostice aktualnıho stavu skupiny c i pri 
sledovanı efektivity rozvojovych program˚, u nichz zvysenı soudrznosti c asto predstavuje jeden 
z podstatnych cıl˚. 
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