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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity 

managementu v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem je identifikovat faktory, které mají vliv 

na efektivitu týmů, a to na základě analýzy fungování diverzitních týmů ve vybraných 

organizacích v České republice.  

Disertační práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části disertační práce je představen přehled přístupů k personální práci 

v organizaci a propojení s řízením lidských zdrojů na úrovni organizací a týmů. Dále jsou 

představeny moderní trendy řízení lidských zdrojů jako je CSR, diverzitní management, 

talent management aj. Na tato témata navazují další, zaměřena na oblast diverzity a 

diverzitního managementu, typologii diverzity, struktury diverzitního managementu, 

fungování v týmech, diverzitních týmech a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu.  

V empirické části disertační práce jsou prezentovány výsledky získané v rámci 

empirického zkoumání (pilotáž, předvýzkum a hlavní výzkum).  

Hlavním cílem výzkumu bylo zkoumání efektivity diverzitních týmů 

v organizacích z oboru činnosti peněžnictví a pojišťovnictví, informační a komunikační 

činnosti a vzdělávání. Zkoumaný soubor v hlavním výzkumu tvořilo 98 vedoucích týmů.  

Získaná data byla zpracována deskriptivní a explorativní statistikou 

(neparametrické testy: Spearmanův korelační koeficient, Mannův – Whitneyův test a 

Kruskalův – Wallisův test).   

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že existuje mírně pozitivní vztah mezi 

genderovou diverzitou v týmu a faktorem týmové efektivity – odevzdávání práce 

v termínu.  

Dále byl zjištěn pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové 

efektivity dosahování cílů/zadání. Byl zjištěn mírně pozitivní vztah mezi informační 

diverzitou a faktorem týmové efektivity odevzdávání práce v termínu.  

V týmech se zaměřením na řízení lidských zdrojů převažuje více střední genderová 

diverzita, v projektových týmech mají vyšší míru informační diverzity. Marketingové týmy 

na marketing mají nižší informační diverzitu podobně jako týmy se zaměřením na 

management akademických programů/projektů.  

Mezi efektivitou v týmu a velikostí týmu nebyl zjištěn vztah, stejně jako nebyl 



 

 

zjištěn vztah mezi velikostí organizace a mírou výskytu věkové, genderové a informační 

diverzity.  

Součástí dotazníkového šetření jsou i položky, které měly kvalitativní povahu dat. 

Z analýzy kvalitativních dat vyplynula zjištění, že věková diverzita souvisí s propojováním 

odlišných perspektiv a zkušeností v týmech, genderová diverzita může mít kladný vliv na 

socio – psychologickou dynamiku týmu a prozákaznický přístup. Informační diverzita je 

často uváděna jako faktor mající pozitivní vliv na řešení úkolů a projektů.  

Respondenti při definování „ideálně fungujícího týmu“ uváděli proporce ve vztahu 

k zastoupení lidí a jejich odborností v týmech: šlo převážně o poměr mužů a žen 50 : 50, 

proporcionální rozložení zkušených a méně zkušených pracovníků v týmu. Dalším 

důležitým faktorem byla role manažera. Rolí manažera/ky dle respondentů je tým 

sjednotit, využít potenciál pracovníků na cestě ke spolupráci a splnění pracovních úkolů. 

Význam tohoto výzkumu spočívá v tom, že diverzitní management je komplexním 

manažerským přístupem, který má potenciál dlouhodobě příznivě ovlivňovat efektivitu 

organizace a týmů, které v ní působí.  

Součástí disertace je i Pomocný slovník terminologie z oblasti diverzitního 

managementu. 
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Abstract  

The presented Ph.D. thesis deals with the topic of Diversity management and its 

application into the area of Human Resourse Management.  

The main goal of the thesis is to survey the impact of diversity on the effective team 

operation in selected organizations in the Czech Republic. The aim of the thesis is thus to 

identify factors that influence the team effectiveness. The analysis was conducted in teams 

with an obvious extent of diversity. The investigated teams operate in selected companies 

in the Czech Republic 

The Ph.D. thesis is divided into two parts: the theoretical part and the empirical 

part.  

The aim of the theoretical part is to provide a summary of personnel work in 

organizations with a focus on Human Resource Management at organizational and team´s 

level. Modern trends are also introduced: diversity management, talent management etc. 

 The second part of the theoretical part is dedicated to diversity and diversity 

management, diversity classification, the structure of diversity management, functioning in 

teams, diverse teams and measuring the influence of diversity on team effectiveness. In the 

end of the theoretical part a summary of key research results is presented. A dictionary of 

key terms is  also created as a part the presented thesis.  

In the empirical part of the Ph.D thesis an analysis of the research results gained by 

making pilot researches and main research are presented. 

The research was focused on studying the effectiveness of diverse teams in 

organizations mainly from the following sectors: Finance a Insurance, IT, Information and 

communication and Education. The research sample in the main research consisted of 98 

team leaders. 

The gathered data were processed using descriptive and explorative statistics 

(nonparametric tests: Spearman's rank correlation coefficient, the Mann – Whitney U test 

and The Kruskal – Wallis Test). A qualitative analysis was used in the analysis of chosen 

items. 

The main results of the empirical research is the following: a slightly positive 

correlation was detected between gender diversity and handling project or work deadlines. 

Secondly, a positive correlation was found between informational diversity and 



 

 

goals or specific task/assignment achievement. The third evidence is the following: a 

slightly positive correlation was detected between the informational diversity and handling 

project or work deadlines. 

In teams with a focus on Human Resource Management a middle level of gender 

diversity was found, whereas in project teams the informational diversity is on a high level. 

Marketing teams have a lower level of information diversity. The same results is for teams 

with a focus on Management of academic projects/programs.  

No relationship was detected between the team effectiveness and the team size. The 

same negative results were found for the organizational size and the rate of occurence of 

age, gender or informational diversity 

The qualitative analysis concluded that age diversity is linked with a situation of 

mixing different perspectives and experience in teams; gender diversity could have a 

positive influence on socio – psychological dynamics in a team and be efficient for client 

management. Informational diversity was introduced and mentioned as a factor of 

improving the problem-solving process and project effectiveness. 

Respondents in qualitative research were asked to define the traits/factors of a high 

– performing teams. Proportions in gender were introduced in the following way: 50:50, 

proportional representation of experienced and not so experienced peers in teams. The role 

of the manager is to unite the team, to support team members´potential, cooperation among 

them with a goal to fulfill the task. 

The meaning of the presented research is the following: Diversity management is a 

complexe managerial approach with a potential to improve long – term effectivity of 

organizations and teams. 
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ÚVOD 

„Diverzita je o schopnosti reagovat na potřeby našich klientů holistickým způsobem.“ 
R. Anandová, Senior Vice President a Global Chief Diversity Officer, Sodexo. 

 

Disertační práce se zaměřuje na uplatnění koncepce diverzitního managementu 

v rámci řízení lidských zdrojů. Diverzitní management je komplexním organizačním 

jevem, který může významně ovlivnit dlouhodobou efektivitu organizace a týmů, které v ní 

působí. 

Objektem výzkumného zájmu disertační práce jsou diverzitní týmy.  

Téma diverzitního managementu a počátky zkoumání působení diverzity na týmové 

úrovni je v ohnisku pozornosti výzkumníků a praktiků již od 60. – 70. let 20. století. 

Souviselo to se sociodemografickými a ekonomickými změnami v Evropě a v České 

republice. 

Nejčastěji se tyto změny projevovaly důrazem na vyšší míru participace žen, 

příslušníků menšin, starších pracovníků, obecně lidí s různorodými dovednostmi a talenty. 

V zájmu dosažení udržitelného růstu je nezbytné, aby se firmy naučily řídit a využívat plný 

potenciál, který jim tato diverzita může poskytnout, a zaměřovaly se na dlouhodobé cíle a 

udržitelnost.  

Po úvodní první kapitole následuje vymezení předmětu, cílů a metod použitých při 

zpracování disertační práce. 

Hlavním cílem teoretické části disertační práce bylo vytvořit komplexní přehled 

fungování řízení lidských zdrojů (terminologie, historický přehled, trendy apod.), 

diverzitního managementu a jejich vzájemného propojení. Na základě těchto informací pak 

propojit zjištěné poznatky na týmové úrovni a zaměřit se na téma týmové diverzity a 

efektivity. 

Následně jsou do práce zařazeny dvě velké kapitoly. První kapitola shrnuje aktuální 

poznatky o personální práci, která tvoří tu část řízení podniku zaměřenou na vše, co se 

zaměstnanců týče. Druhá kapitola představuje přehled přístupů k diverzitnímu 

managementu se zaměřením na týmovou úroveň. 

První kapitola představuje přehled literatury o personální práci a vymezuje klíčové 

pojmy od počátku personální práce, přes jednotlivé milníky až po moderní pojetí řízení 

lidských zdrojů. Dále jsou definovány jednotlivé cíle řízení lidských zdrojů a modely 

popisující fungování řízení lidských zdrojů v organizacích. 

V rámci pojednání o řízení lidských zdrojů jsou představeny jednotlivé personální 

činnosti, kde každá personální činnost je podrobně rozebrána a představena z pohledů 
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různých autorů. Frekventované pojmy v rámci pojednání o řízení lidských zdrojů jsou 

uváděny i s jejich anglickými ekvivalenty. 

Ve druhé polovině pojednání o řízení lidských zdrojů je věnována pozornost roli a 

rozsahu útvaru řízení lidských zdrojů, popisu pracovních pozic a odpovědností, které 

zastávají personalisté, což úzce souvisí s tématem efektivity řízení lidských zdrojů. 

Konec první části je věnován jednotlivým trendům, jako jsou diverzitní 

management, talent management, sociální odpovědnost organizací a work – life balance.  

Součástí pojednání je i pohled na aktuální situaci personalistiky v České republice, 

což úzce souvisí i s vývojem role personálního útvaru i směrem k business partnerství. 

Kapitolu o řízení lidských zdrojů uzavírá pojednání o dalším vývoji řízení lidských zdrojů. 

V kapitole o diverzitním managementu bude pozornost věnována popisu diverzity 

na individuální, skupinové a organizační úrovni, jednotlivým typologiím diverzity, které 

najdou uplatnění i v empirické části. 

 Vymezení pojmu diverzitní management hraje velkou roli. Klíčová úloha spočívá v 

definici jednotlivých prvků, iniciativ a programů, na základě kterých lze popsat a   

operacionalizovat diverzitní management v organizaci a ukotvit jej i v rámci řízení 

lidských zdrojů.  

Součástí pojednání o diverzitním managementu bude historický přehled 

managementu diverzity v Severní Americe, Evropě a v České republice. Pojednání o 

diverzitním managementu je dále vedeno prostřednictvím analýzy diverzitních perspektiv 

v organizaci, postavení a rolí diverzitního managementu v organizaci. Významné místo 

v rámci diverzity na pracovišti hraje i profese diverzitního manažera. Jeho kompetence a 

odpovědnosti jsou podrobně definovány. Součástí diskuze o diverzitě je stručný přehled o 

budoucím rozvoji diverzitního managementu. 

Ve třetí kapitole je vymezen pojem tým, pozornost je věnována definici týmů, 

skupin a jejich vzájemným rozdílům. Dále je popsán rozvoj týmů a typy týmů.  

Čtvrtá kapitola je věnována pojednání o diverzitních týmech. Jsou zde podrobně 

rozebrány jednotlivé přístupy ke kategorizaci diverzitních týmů. Jsou také zohledněny 

faktory efektivního fungování týmu a diverzity a samozřejmostí je i definování úlohy 

manažera při řízení diverzitního týmu. Další subkapitola poskytuje přehled zkoumání 

dopadu diverzity na fungování týmu a měření diverzity na úrovni týmů.  

V empirické části disertační práce, která vycházela z prezentovaných teoretických 

východisek, jsou představeny výsledky získané v rámci provedeného empirického 

zkoumání. Hlavnímu výzkumu předcházela přípravná část obsahující pilotáž a 
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předvýzkum. Ty přinesly relevantní poznatky o fungování diverzity v organizacích a 

měření diverzity.  

Hlavní výzkum byl proveden na vzorku 98 manažerů / vedoucích týmů 

z organizací zabývajících se peněžnictvím a pojišťovnictvím, informační a komunikační 

činností a vzděláváním. Výzkum byl zaměřen na mapování zkušeností týmových 

vedoucích s rozlišnými typy diverzity, které mohou mít vliv na úspěšnost práce v týmech. 

Pozornost byla věnována hledání vztahů mezi diverzitou a efektivitou týmu, typem 

diverzity a typem týmu, efektivitou týmu a jeho velikostí a mírou velikosti organizace a 

rozmanitostí v týmech. 

 

 

Cíle a metodika disertační práce 

Objektem předkládané disertační práce jsou diverzitní týmy. 

Zvolené téma a jeho rozpracování je velmi aktuálním tématem. Pokud organizace 

chtějí být dlouhodobě efektivní, je důležité strategicky pracovat s tématem diverzitních 

týmů a vztahem mezi týmovou diverzitou a efektivitou
1
 týmu. 

Cílem celé práce je zmapovat vliv diverzity na efektivní působení týmů ve 

vybraných organizacích v České republice. V práci jsou prezentovány a dány do 

souvislostí relevatní poznatky, které přispějí k prohloubení znalostí o propojení řízení 

lidských zdrojů a diverzitního managementu, diverzitního managementu a týmové 

diverzity, týmové diverzity a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu.  

Dalším záměrem autora je přinést nové poznatky a zkušenosti, které napomohou 

k objasnění, utřídění a objektivizaci poznatků o roli diverzity ve fungování týmů na 

pracovištích. 

Hlavním cílem výzkumu je identifikace faktorů, které mají vliv na efektivní 

fungování týmů ve vybraných organizacích působících v České republice. 

Dílčími cíli výzkumu jsou identifikace: 

 vztahu mezi diverzitou (genderovou, věkovou a informační) a vybranými 

složkami týmové efektivity; 

 závislosti typu diverzity na typu týmu; 

                                                 
1
 Téma efektivity bude rozebráno v kapitole 1.4.5 Dopad diverzity na fungování týmu (pozn. autora). 
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 závislosti efektivity týmů na jeho velikosti; 

 závislosti míry výskytu diverzity v týmu na velikosti organizace. 

Dalším cílem je utřídění a formulace jednotlivých pojmů ve vztahu k efektivitě 

diverzitních týmů, který je realizován prostřednictvím Pomocného slovníku umístěného 

v přílohové části disertační práce. 

Na základě výše definovaných cílů byly formulované výzkumné otázky relevantní 

zkoumanému tématu diverzity v týmech z pohledu vedoucích těchto týmů (jejichž 

formulace jsou uvedeny v empirické části disertační práce). 

Součástí výzkumu je otestovat na základě pilotáže, předvýzkumu a hlavního 

výzkumu možnosti užití dotazníku diverzitního managementu v týmu jako vhodného 

nástroje pro zkoumání fungování diverzity v týmech a posouzení efektivity týmů napříč 

typy týmů. 

Metody a techniky zpracování disertační práce 

Při zpracování a řešení disertační práce byly použity metody
2
 a techniky

3
 

uplatňované v rámci vědeckého výzkumu.
4
  

V průběhu zpracování zejména teoretických východisek disertační práce byly 

využity logické metody založené na pravidlech formální logiky (Ferjenčík, 2000; Široký, 

2010). Logické metody bývají tříděny do tří skupin: 

 indukce x dedukce, 

 analýza x syntéza a 

 abstrakce x konkretizace. 

Indukce je zkoumání jednotlivé události (jevu, faktu), na základě kterého je potom 

vyvozován obecný závěr (Široký, 2010). Indukce znamená odvozování všeobecných 

tvrzení z empirického materiálu na základě mnoha poznatků o jednotlivostech (tamtéž). 

Dedukce je metoda, kdy je vyvozováno z obecného jednotlivé (Široký, 2010). Jde 

o vyvozování jednotlivých případů ze všeobecných poznatků pomocí logických pravidel 

usuzování (Palán, 2002).  

                                                 
2
 Pojem vědecká metoda je definován jako systematický postup k získání poznatků a dosažení cíle. Je to 

způsob, jak od určitého východiskového stavu dospět určitou uspořádanou (cílevědomou) činností k nalezení 

či objasnění vědeckých poznatků a zákonitostí zkoumaného objektu (Široký, 2010). 
3 Pojem výzkumná technika je chápán jako konkrétní způsob, jakým probíhá sběr dat (Olecká a Ivanová, 

2010). Jde o propracované postupy a systémy specifických operací vedoucích k získání empirických 

informací v rámci výzkumu (tamtéž). 
4 Vědecký výzkum je charakterizován jako „systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání 

hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy“ (Ferjenčík, 2000, s. 80). Cílem 

vědeckého výzkumu je získat poznatky, jež popisují a vysvětlují svět kolem nás (Hendl, 2015). 
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Analýza je myšlenkovým rozložením zkoumaného jevu na dílčí složky, které se 

stávají předmětem dalšího bádání. Analýza rozlišuje na objektu zkoumání jednotlivé části 

nebo prvky, vyděluje podmínky vzniku, etapy vývoje jevu či objektu, odděluje podstatné 

od nepodstatného, směřuje od složitého k jednotlivému a od mnohosti k jednotě (Široký, 

2010). 

Syntéza je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se sledují 

vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu nebo objektu, což 

napomáhá k odhalení vnitřních zákonitostí fungování a vývoje jevu (Palan, 2002). 

Abstrakce je způsobem myšlenkového postižení předmětu, jehož pomocí se 

vymezuje určitá stránka či vlastnost věcí, které nelze smyslově odlišit; výsledkem jsou 

pojmy, které nelze vnímat nebo si představit (Hartl a Hartlová, 2015). Lze doplnit, že je to 

forma pojmotvorného procesu, při němž se odhlíží od jedinečnosti věcí a soustřeďuje se na 

obecná určení, znaky a vlastnosti (Bakešová, 2009).  

Konkretizace je myšlenkovou operací; je to odhalování toho, co je pro daný objekt 

či jev jedinečné (Hartl a Hartlová, 2015). 

Na základě zpracování teoretických východisek v první části disertační práce byl 

přípraven základ pro vymezení výzkumného problému a provedení vlastního výzkumu.  

Výzkum byl koncipován jako výzkum empirický. 

Sekundární
5
 data pro teoretická východiska byla získána z odborných publikací a 

článků stejně jako z dostupných publikací (výroční zprávy apod.) a informačních kanálů 

vybraných společností působících v České republice (viz empirická část).  

Tato data posloužila jako východisko pro formulování a následné získání 

primárních dat
6
. Ke sběru výzkumných dat byla použita kombinace kvalitativních7 a 

kvantitativních8 metod výzkumu. Primární data byla shromažďována v rámci předvýzkumu 

(konzultace s výzkumníky, s odborníky / manažery působícími v cílových společnostech 

                                                 
5 Sekundární data jsou data shromážděna k jinému a již někde existují (Kotler a Keller, 2007). Tento typ dat 

poskytuje výzkumníkovi „startovní“ čáru a nabízí přehled literatury o daném tématu (tamtéž). 
6 Primární data jsou nově shromážděná data ke specifickému účelu nebo pro specifický výzkumný projekt 

(Kotler a Keller, 2007). 
7 Kvalitativní výzkum lze definovat jako přístup nebo způsob myšlení, který zahrnuje skupinu či shluk metod 

a zároveň data v nenumerické nebo kvalitativní podobě (Punch, 2008; Hindls a kol., 2015). Kvalitativní 

výzkum je vhodné použít zejména tehdy, když není dostatečná znalost o problému, který je zkoumám a 

analyzován (Olecká a Ivanová, 2010).   
8 Kvantitativní výzkum je představován empirickými analýzami jevů a procesu reality, v nichž se používají 

exaktní metody a nástroje pro měření a vyhodnocování zkoumaných objektů. V tomto způsobu provádění 

výzkumu se převážně pracuje s kvantitativními (numerickými) daty (upraveno dle Průcha, 2014).  
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v rámci pilotáže, předvýzkum). V pilotáži9 a předvýzkumu10 šlo o převážně kvalitativní data 

získaná formou semistrukturovaného rozhovoru, na které navazoval dotazník11 (předvýzkum). 

Po pilotáži a předvýzkumu následoval hlavní výzkum. Data převážně kvantitativního 

charakteru byla získaná dotazníkem diverzitního managementu v týmech a byla 

zpracována pomocí metod statistické analýzy (viz dále). 

V pilotáži, předvýzkumu a v hlavním výzkumu byla použita metoda písemného 

dotazování.  

Vytvořený Dotazník diverzitního managementu v týmech obsahoval baterii 

položek, které byly sestaveny na základě kategorizace hodnot identifikovaných v rámci 

pilotáže a předvýzkumu. Popis tvorby použitého dotazníku je podrobněji uveden v 

empirické části disertační práce v podkapitole. Plné znění dotazníku „Diverzitní 

management v týmech“ je uvedeno v příloze č. 2. 

Data získaná dotazníkem byla zpracována pomocí metod statistické analýzy, a to 

prostřednictvím deskriptivní (s důrazem na organizaci a popis dat užitím grafů, 

numerických souhrnů a dalších matematicky propracovaných prostředků)
12

 a explorativní 

statistiky (s důrazem na použití statistických metod pro průzkum dat a přijetí/zamítnutí 

hypotéz
13

).  

Pro statistické zpracování dat byly použity počítačové programy Microsoft Excel verze 

2013 a Statistica 12.  

V rámci statistického zpracování byly použity neparametrické testy
14

 a to Spearmanův 

korelační koeficient
15 

(tento test byl použit na identifikaci vztahů mezi typy diverzit a 

                                                 
9 Pilotáž lze definovat jako průzkum, dílčí zkušební výzkum a orientační sondu, např. k ověření metod, 

pilotáž v tomto smyslu je více zaměřena do šířky (Hartl a Hartlová, 2015, s. 408). Autoři pojmy pilotáž a 

předvýzkum zcela neoddělují (pozn. autora). 
10 Předvýzkum je ověřením výzkumného na malém vzorku (Hartl a Hartlová, 2015, s. 463). 
11

Dotazník je metodou hromadného získávání údajů pomocí písemných otázek (Hartl a Hartlová, 2015, s. 

121). Dotazníkové šetření bylo postaveno na principu škálování. Skálování spočívá v převedení 

analyzovaného jevu do jednoho konkrétního statistického znaku promítnutím tohoto jevu na určitou slovně, 

číselně nebo graficky vyjádřenou stupnici (Hindls a kol., 2015). Nejčastěji používaným typem škál v rámci 

výzkumu budou Likertovy škály, které představují metodu pro určení míry stupně souhlasu či nesouhlasu 

s tvrzením, se kterým jsou respondenti konfrontováni (Rod, 2012). 
12

 Viz Hendl (2015). 
13

 Viz Tukey (1977), Hendl (2015) aj. 
14

 Neparametrické testy se používají v případech, když získaná data ve výzkumu jsou ordinální povahy, což 

znemožňuje zjišťování šikmosti, špičatosti dat; u těchto typů dat není normální rozložení. Neparametrické 

metody jsou vhodné pro širokou třídu rozdělení dat bez znalosti určitého přesného zákona rozdělení a při 

využití intervalové povahy dat (Blahuš, 1988). Potvrzuje to i Hendl (2006) a uvádí, že neparametrické 

postupy jsou vhodné pro hodnocení ordinálních dat nebo dat naměřených v poměrovém nebo intervalovém 

měřítku, jež nemají normální rozdělení (s. 191). 
15

 Spearmanův korelační koeficient se hodí pro použití v případě, je – li rozsah výběru malý, nebo podmínka 

normálního rozdělení není splněná nebo je patrná pochybnost o linearitě zkoumaného vztahu veličin. Je 

taktéž rezistentní vůči odlehlým hodnotám (Pecáková, 2011). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za
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efektivitou týmu), Kruskalův – Wallisův test
16

 pro více nezávislých skupin
17

 (tento test byl 

použit na zkoumání závislosti typu diverzity na typu týmu, závislosti efektivity týmu na 

jeho velikosti) a Mannův – Whitneyův test pro dvě závislé skupiny (tento test byl použit na 

upřesnění závislostí mezi typy diverzit a typy týmu) (Walker et al., 2010; Pecáková, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Používá se k ověřování shodné úrovně sledované měřitelné veličiny v r >2 populacích na základě r 

nezávislých výběrů jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) (Pecáková, 2011). Ověřována je jí opět shoda 

středních hodnot normálních rozdělení, jejichž variabilita je přitom považována za shodnou. Pokud nejsou 

dodrženy podmínky použití analýzy rozptylu, tj. pocházejí výběry z neznámých rozdělení, případně navíc 

s rozdílnou variabilitou, lze k ověření shodné úrovně použít Kruskalův – Wallisův test. Tento test je 

(podobně jako Mannův - Whitneyův test pro dva nezávislé výběry opět založen na uspořádání všech 

zjištěných hodnot podle velikosti, je tedy použitelný i pro pořadové proměnné (Pecáková, 2011). 
17

Mannův - Whitneyův test je založen na uspořádání všech zjištěných hodnot podle velikosti, je tedy 

použitelný i pro pořadové proměnné. Testovým kritériem je totiž počet všech případů, v nichž ve vzestupné 

posloupnosti všech pozorování hodnotám jednoho výběru předcházejí hodnoty výběru druhého (Pecáková, 

2011). Stojí za zmínku, že Kruskalův – Wallisovův H test je rozšířením Mannova – Whitneyho testu pro 

práci s více kategoriemi/skupinami (tamtéž). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA DISERTAČNÍ 

PRÁCE 

 

     1.1 Vymezení klíčové terminologie 

Český jazyk disponuje řadou termínů pro označení procesů, činností a postupů 

vztahujících se k lidem v organizaci. Tyto termíny se mohou zdát na první pohled podobné 

(Bláha a kol., 2013). K nejvíce frekventovaným patří takové pojmy jako pracovní síla, 

lidský faktor, lidský zdroj, pracovník, zaměstnanec, intelektuální kapitál, lidský kapitál, 

společenský a organizační kapitál a lidský potenciál (Bláha a kol., 2013). Velká pozornost 

v této práci je věnována personálnímu řízení a řízení lidských zdrojů (Armstrong, 2007; 

Němec, Buckman a Šikýř, 2014 aj.).  

Výše uvedené pojmy, zejména pracovní síla, pracovník, zaměstnanec a personál, 

bývají často zaměňovány a obsahově vnímány jako synonyma (Bláha a kol., 2013).  

Pracovní síla (angl. workforce
18

) pojímá pracujícího člověka jako jeden ze 

stěžejních faktorů pracovního procesu. Lidé jsou zde vnímáni v souladu s orientací na 

výkon, práci a na plnění pracovních povinností. Pojem pracovník má širší význam. 

Označuje člověka jako vykonavatele práce, jako jedince, který je výkonem pracovní 

činnosti zapojen do pracovního procesu v rámci organizace. Označení „zaměstnanec“ je 

pojmem pracovněprávního původu, zdůrazňující to, že člověk vykonává svou práci na 

základě pracovní smlouvy.
19 

Jiná definice pojímá pracovní sílu jako duševní a fyzickou, 

zkušenostní a návykovou vybavenost člověka, kterou lze použít k vykonávání pracovní 

činnosti (Palan, 2002). 

Pojem personál (angl. personnel
20

) je odvozen od latinského slova persona, což 

                                                 
18 

Dle Cambridge Dictionary (2016) workforce znamená skupinu jedinců, kteří pracují v organizaci, v 

odvětví průmyslu nebo na území konkrétního státu. Pojem Workforce se objevuje v  pracích např. The World 

Bank (2016) při analýze zaměstnanosti mužů a žen v jednotlivých zemích, ohrožených skupin obyvatelstva, 

např. žen v některých zemích. International Labour Organization (2011) používá ten pojem se zaměřením na 

rozvoj udržitelného rozvoje pracovní sil v různých zemích a regionech. OECD (2016) používá pojem 

workforce v publikacích se zaměřením na strategické řízení workforce v zemi, aby bylo dost lidí 

s požadovanými dovednostmi/znalostmi v požadované lokalitě. Rovněž se používá jako synonymum termín 

labour force (viz The World Bank, 2016). 
19

 Viz rozbor jednotlivých pojmů v příloze č.1 – Pomocný slovník. 
20 Pojem personnel v angličtině lze obecně definovat jako osoby zaměstnané v organizaci (Oxford Living 

Dictionary, 2017). Stojí za zmínku užití pojmu  staff". Je to pojem spíše populární, nicméně v běžné řeči 

často používaný, což dokládá i Oxford Living Dictionary (2017). Tento pojem používá např. Lazear (1998) 

při analýze náboru, motivace, odměňování a dalších relevantních činností ve vztahu k zaměstnancům. 

Kolektiv autorů Klingner, Nalbandian a Llorens (2015) také používá pojem „staff“ a to ve smyslu 

personálních činností jako je plánování lidských zdrojů, ziskávání nových zaměstnanců, rozvoj aj. (angl. staff 

functions, viz str. 74). 
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v nynější souvislosti znamená osoba. Personál je však pojmem hromadným. Za personál 

organizace bývají pokládáni všichni lidé, kteří v organizaci pracují a které organizace 

zaměstnává (Bláha a kol., 2013).  

Lidský zdroj (angl. human resource
21

). Lidé v organizaci jsou chápáni jako „zdroj“ 

a takovýto přístup v řízení lidských zdrojů je brán jako výchozí, všeobecně uznávaný. 

Dokonce i přes to, že ve většině dostupných učebnic řízení lidských zdrojů pojem lidský 

zdroj není definován. Lidský zdroj lze pojímat jako množství práce, kvalifikace, motivace i 

jako celkovou etiku v dané organizaci, respektive v celé společnosti (Bláha a kol., 2013). 

Pojem lidský zdroj vychází z jiné filozofie než pojem pracovní síla, který již i sémanticky 

navozuje postavení člověka jako pouhého vykonavatele zadané činnosti (Palán, 2002). Již 

v pojmu je obsažena pasivita a pouhé využívání schopností vykonavatele práce. Naproti 

tomu pojem „lidský zdroj“ představuje člověka, který je schopen seberealizace v činnosti, 

kterou vykonává, na základě vlastního rozhodnutí (tamtéž). 

Problematika řízení lidských zdrojů nabývá na významu v souvislosti s radikálními 

změnami podmínek podnikání a hospodaření na světových trzích. Postupující globalizace, 

zostřující se konkurence, rozvíjející se technologie, měnící se požadavky zákazníků, to 

jsou hlavní faktory, které principiálně mění přístup organizací k řízení a vedení lidí 

(Němec, Buckman a Šikýř, 2014). Jedině dostatečně schopní a motivovaní lidé, 

systematicky připravovaní na rozmanité změny, zajistí organizaci dlouhodobou prosperitu 

a trvalou konkurenční výhodu (tamtéž).  

Lidé se stávají nejdůležitějším zdrojem a největším bohatstvím organizace, protože 

jsou aktivní součástí organizace a jejich schopnosti a motivace k práci přispívají k dosažení 

strategických cílů organizace. Řízení lidských zdrojů se stává nejdůležitější oblastí řízení 

organizace, protože je předpokladem úspěšné činnosti všech ostatních oblastí řízení 

organizace stejně jako celé organizace (Němec,  Buckman a Šikýř, 2014). Ve vědeckých a 

odborných publikacích vyjadřuje pojem „lidské zdroje“ vztah k lidem jakožto k hlavnímu 

bohatství, dominantnímu výrobnímu zdroji nebo výrobnímu kapitálu organizace ve sféře 

„nové ekonomiky“
22

 (Vojtovič, 2011).  

V tomto případě má řízení lidských zdrojů význam na organizační úrovni – na 

úrovni firem, podniků, státních, veřejných a jiných organizací (tamtéž). Tento organizační 

                                                 
21 Pojem human resource v angličtině znamená lidský zdroj, jako hnací mechanismus v organizaci 

(Armstrong, 2011). V práci např. Huselida (2013) se „human resource“ objevuje ve smyslu propojení 

individuálního působení zaměstnanců organizace na výkonnost, produktivitu a finanční výkonnost. 
22

Pod tímto pojmem autor uvádí takzvanou „sofistikovanou výrobu“ nebo informační technologie (viz 

Vojtovič, 2011).  
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aspekt lidského kapitálu je ovlivněn a závisí na reprodukci a rozvoji lidských zdrojů na 

úrovni individuální (výchovy, vzdělání, způsobu života, systému hodnot a rozvoje lidské 

osobnosti) a společenské (organizace systému výchovy a základního i odborného vzdělání, 

celkového procesu socializace, systému společenských hodnot apod.) (Vojtovič, 2011). 

Řízení lidských zdrojů však mělo dlouhou historii a je nutné definovat dynamiku a vývoj 

řízení lidských zdrojů historicky a koncepčně v rámci personální práce v organizaci
23.

 

1.1.1 Personální práce 

Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení podniku, která se zaměřuje na 

vše, co se týká zaměstnanců (v souvislosti s pracovním procesem) (Koubek, 2007b). 

Personální práci
24

 lze vymezit jako širokou škálu činností prováděných v organizaci. 

Například Tureckiová (2009) uvádí, že personální práce je:  

 zaměřená na péči o jednotlivce a na zajištění jejich základních i 

rozvojových potřeb v rámci organizace;  

 propojená s uchováváním a správou údajů o členech organizace (osobní 

data, informace o výkonu a jeho hodnocení, o poskytovaném vzdělávaní, o 

různých formách odměn a případných postizích a kárných opatřeních atd.) a 

s výkonem činností, které souvisejí s přímým, krátkodobým (operativním) i 

nepřímým (strategickým) řízením organizačních procesů vykonávaných a 

spoluutvářených lidmi v organizaci (viz Tureckiová, 2009). 

V zásadě se tedy jedná o nejobecnější označení koncepce a výkonu všech 

personálních činností (právních, administrativních a řídících), vykonávaných 

jednotlivými
25

 členy organizace nebo k tomu vybranými a obvykle smluvně vázanými 

externími subjekty (Tureckiová, 2009).  Podobné stanovisko zastává i Koubek (2011), 

který uvádí, že personální práce či personalistika se používají spíše pro nejobecnější 

označení činnosti, zatímco termíny jako personální administrativa (správa), personální 

řízení a řízení lidských zdrojů se používají spíše k charakterizování vývojové úrovně a 
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Fungování personální práce v organizaci také souvisí s klíčovými pojmy jako personální strategie, politika 

a sociální politika, které jsou definované v příloze č. 1 Pomocný slovník. 
24

 V angličtině nejbližším vhodným pojmem je „personnel management“, který v sobě obsahuje i pojem 

personální řízení. Sison, (2003, s. 5) používá pojem personnel management ve smyslu efektivního plánování, 

užití, směřování energie a úsilí lidí s cílem dosáhnout individuálních a skupinových cílů, které byly 

nastaveny v rámci organizace. Podobnou definicí uváděl i Armstrong (1977), když poukazoval, že cílem 

personálního managementu je dosahování, organizování a motivace lidských zdrojů, které potřebuje 

organizace.  
25

 Autorka dále v daném kontextu neuvádí jaké přesně členy organizace má na mysli (pozn. autora). 
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koncepce personální práce.
26

 

1.1.2 Personální řízení 

Při uvažování o personální práci se vyskytují termíny, jako je například personální 

řízení (Koubek, 2007a). 

Pojem „personální řízení” je definován jako termín, který může vyjadřovat v 

nejširším významu vše, co se vztahuje k lidem působícím v organizacích. Pojem personální 

práce a personální řízení se tedy používají jako shodné pojmy (viz Kociánová, 2012), 

kdežto Koubek (2011) personální řízení používá jako vývojový stupeň personální práce. 

Pro účely této práce jsou tyto pojmy chápány jako synonyma. 

 Je důležité také zvažovat, v jakých souvislostech je tento pojem užíván a co může 

označovat. Podle Kociánové (2012) auto personální řízení nelze definovat jednoznačně, 

protože tento pojem bude mít v různých kontextech rozdílný význam, viz následující 

tabulka. 

 

Tabulka č. 1: Pojetí personální práce 

(Zdroj: Kociánová, 2012, s. 9 – 10) 

Personální řízení jako součást řízení organizace – 

pracovníci a vnitropodnikové vztahy. 

Personální řízení jako součást práce každého 

vedoucího pracovníka. 

Personální řízení jako specifická oblast činností 

orientovaná a člověka v organizaci. Tuto činnost 

zajišťují odborníci – personální specialisté 

(personálními útvary). 

 

Personální řízení jako studijní obor. 

 

Na základě výše uvedených jednotlivých definic lze shrnout, že personální řízení 

jako odborný pojem má specifický význam s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je 

užíván. Zároveň je užíván na různých úrovních organizačního fungování, jako součást 

řízení organizace, jako specifická činnost v organizaci, kterou zajišťují odborníci a jako 

součást práce každého vedoucího pracovníka. 

V předchozí kapitole bylo uvedeno, s čím je personální práce spojena. Nyní je na 

místě definovat cíle personální práce/řízení. Cílem personální práce je optimální využívání 

potenciálu lidí a investic do nich vložených k dosahování cílů organizace prostřednictvím 

personálních procesů (Kociánová, 2012). Výše uvedené cíle se realizují prostřednictvím 

určitých personálních činností v rámci personální práce. Jsou to plánování, analýza 

pracovních míst, získávání a výběr pracovníků, jejich zaměstnávání aj. (Vojtovič, 2011). 
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Lze souhlasit s názorem Koubka (2011), že pro praktické účely pojmenování může být lhostejné, ale 

v teorii je tomu jinak. 
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Personálním činnostem bude věnována pozornost v kapitole 1.2.3. 

 Dalšími důležitými úkoly neboli cíli, kterými se zabývá personální práce, je osobní 

uspokojení zaměstnanců z vykonávané práce, personální a sociální rozvoj (Vojtovič, 

2011). Tomuto pojetí je velmi blízké chápání Kociánové (2012) a to, že úkolem personální 

práce je vytvářet pracovníkům předpoklady ke spokojenosti s vykonávanou prací, 

motivovat je k rozvoji, napomáhat jejich identifikaci s cíli organizace. Dále autorka uvádí 

tradiční úkoly, které patří k personální oblasti (dále dle Kociánová, 2012):  

 dosahování souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a 

strukturou pracovníků v organizaci, 

 optimální využívání pracovníků, 

 formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských 

vztahů, 

 personální a sociální rozvoj pracovníků organizace, 

 dodržování zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv 

(tamtéž). 

 

1.1.3 Historie personální práce 

Znalost vývoje personální práce a personálního řízení lze považovat za klíč k 

porozumění historickému kontextu. Za počátek vývoje personálního řízení se pokládají 

iniciativy o vědecké uchopení práce člověka, které vyvolala průmyslová revoluce a 

změnila povahu práce (Armstrong, 2002; Tureckiová, 2009; Vojtovič, 2011 aj.) 

Podle Vojtoviče (2011) mají koncepce personálního řízení dlouholetou historii: 

 od vzniku personálního řízení v podmínkách průmyslové revoluce (přelom 

19. a 20. století),  

 přes sociální přístup v personálním řízení (20 – 30. léta), 

 personální řízení v podmínkách vědecko – technického pokroku (40 – 50. 

léta),  

 personální řízení v podmínkách druhé etapy vědecko – technické revoluce 

(60 – 70. léta 20. století),  

 tzv. fáze “dospělosti” (70. léta), 

 až po koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky 

(konec 20. století)  

 a vznik a formování koncepce řízení lidských zdrojů (tamtéž). 
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Níže uvedené rozdělení historického rozvoje personálního doplňuje a rozšiřuje 

rozdělení na fáze od Vojtoviče (2011): 

          Tabulka č. 2: Specifika a role personálního řízení 

          (Zdroj: upraveno dle Tureckiová, 2009)  

Fáze/koncepce 
Personální řízení 

Období rozvoje 
60. – 70. léta 20. století – „uznání a strukturalizace“ 

Odpovědnosti 

Personální administrativa z předchozího období + další 

personální funkce/činnosti 

Převažující role 
Správce procesů + řešitel problémů a konfliktů 

Organizační začlenění 

Funkčně specializovaný úvar, v čele s personalistou 

-profesionálem (profesionalizace a specializace personálních 

pracovníků) 

 

Existují různé přístupy při definování vývoje managementu a jeho vztahu k řízení 

lidských zdrojů, např. Kociánová (2012) definuje vývoj personální problematiky od 

přelomu 19. a 20. století pojetím vědeckého řízení, pokračuje správním řízením, 

byrokratickou organizací řízení, školou lidských vztahů, sociálně – psychologickými 

přístupy, systémovými přístupy, procesními přístupy, empirickými přístupy a od 80. let 20. 

století personálními aspekty ve vývoji managementu, od 90. let důrazem na řízení znalostí, 

kompetencí a loajalita pracovníků (tamtéž). Podnětné rozdělení nabízí Tureckiová (2009), 

která definuje personální řízení a řízení lidských zdrojů nejen jako dvě fáze vývoje 

personalistiky
27

, které vedle sebe dlouhodobě koexistují, ale také jako v zásadě dva 

komplexní přístupy k práci s lidmi v organizaci (viz Tureckiová, 2009).  

V současném pojetí totiž personální práce stále zahrnuje péči o zaměstnance, 

získávání, výběr a vzdělávání zaměstnanců, vztahy s odborovými organizacemi, rozvoj 

dovedností a intelektuálního kapitálu apod. Rozdíl oproti historickým koncepcím spočívá 

v tom, že dnešní personální práce je komplexní multifunkční manažerskou disciplínou, 

která se zabývá všemi dříve dílčími disciplínami současně, i když v různém vzájemném 

poměru a intenzitě. Jednostranné zaměření personální práce na určitou dílčí oblast je 

skutečně minulostí a v dnešním světě globální ekonomiky a překotného rozvoje 

podnikatelského prostředí by těžko obstálo. Souvisí s tím koncept personálního útvaru jako 

business partnera. 

Strategická role personalistů souvisí s koncepcí personálního útvaru a personalistů 

jako business partnerů pracovníkům a útvarům v organizaci. 
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 V daném kontextu a v dalším textu též pojem personalistika bude užívána v souladu s definicí Palána 

(2002), podle kterého je personalistika obecným označením oboru (eventuálně i studijního oboru) – nauky o 

práci s lidmi. 
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 Ulrich (2009) uvádí, že pokud mají personalisté vytvářet hodnotu a přinášet 

výsledky, je nutné, aby se zaměřili jak na činnosti nebo práci personálního útvaru, tak i na 

určení toho, co tato práce přináší. Pokud jsou jasně stanoveny přínosy, pak lze určit role a 

činnosti partnerů v podnikání. Stojí za uvedené čtyři provázané klíčové role z hlediska 

přínosů práce personálního útvaru. Tyto role musí personalisté plnit, aby se jejich 

partnerství v podnikání stalo realitou. Jde tedy o roli strategického partnera, 

zprostředkovatele změny, odborného specialistu a oblíbence zaměstnanců (2009). Ulrich 

(2009) je definuje takto: 

 partneři v podnikání – propojují systémy v oblasti řízení lidských zdrojů se 

strategií organizace a určují priority v oblasti lidských zdrojů pro organizaci 

jako celek, 

 odborní specialisté – působí jako partneři v podnikání, protože šetří finanční 

zdroje svých organizací pomocí účinnějšího vytváření a zabezpečování 

systému personální práce, 

 oblíbenci zaměstnanců – chovají se jako partneři v podnikání, protože 

zajišťují, aby přínos zaměstnanců pro organizaci byl trvale vysoký, a to jak 

z hlediska oddanosti, tak podle schopností zaměstnanců, 

 zprostředkovatelé změny – fungují jako partneři v podnikání, protože 

napomáhají organizaci projít transformací a přizpůsobovat se měnícím se 

podmínkám podnikání (tamtéž). 

Před tím, než bude diskuze věnována trendům v rámci personální práce, je důležité 

definovat historický rozvoj personální práce v organizacích. 

Podle Němce, Buckmana a Šikýře (2014) kořeny personální práce vyrůstají 

z ekonomického prostředí Anglie pozdního 19. století v období po první průmyslové 

revoluci. Personální práce prošla během svého vývoje několika vývojovými etapami, kdy 

se z původní velmi jednostranně zaměřené funkce reference péče o zaměstnance 

postupným rozšiřováním činností rozvinula do dnešní podoby komplexní manažerské role 

(dále dle Němec,  Buckman a Šikýř, 2014, s. 11 – 13). 

 

Vývoj personální problematiky je vhodnější uvést pomocí termínů a definic, které 

více zdůrazňují prvky personalistiky v jednotlivých fázích vývoje managementu.  

Za osnovu může posloužit právě rozdělení uvedené v publikaci Němce, Buckmana 

a Šikýře (2014). Autoři (2014) popisují vývoj personální problematiky formou 
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pojmenováním názvem pracovní pozice a to každého vývojového stádia (viz dále). 

Referent péče o zaměstnance  

Počátky personální práce je možné spojit s konkrétní historickou událostí z roku 

1896 v Anglii, kdy byl pan Cadbury jmenován ve firmě Mary Wood prvním referentem 

péče o zaměstnance. V té době byl zaměstnancům nabízen podíl na zisku podniku. Předtím 

než se postupně vytvořila funkce personalisty jako specializované manažerské funkce, 

existovaly v 19. století různé aktivity určitých jednotlivců (např. Owen), kteří se snažili 

prosadit ochranu dělníků v továrnách. Referenti péče o zaměstnance pak chápali svou roli 

jako poskytovatelé nejrůznějších výhod a podpory tzv. potřebným zaměstnancům.  

Péče o zaměstnance zůstává i v současném pojetí personální práce významným 

prvkem, přestože již tato oblast ztratila svůj původní, čistě sociální rozměr.  

Manažer pro získávání, výběr a vzdělávání zaměstnanců 

Jednoduchá organizační struktura továrny se časem vyvinula do komplexní 

„byrokratické“ struktury. Jak rostla velikost organizací, začala se objevovat i potřeba 

specializace, a to jak ve vedoucích funkcích, tak přímo ve výrobě. Postupně se také 

rozšiřovala kategorie zaměstnanců označovaná jako „bílé límečky“. Tito zaměstnanci měli 

zpravidla kratší pracovní dobu, delší dovolenou a stálý (měsíční) plat na rozdíl od dělníků 

neboli „modrých límečků“. 

Referenti péče o zaměstnance se zpočátku zabývali výlučně zlepšováním fyzických 

pracovních podmínek. Jak však rostl rozsah jejich pravomocí a odpovědností, museli 

získávat nové znalosti a dovednosti také v dalších disciplínách, jako například získávání a 

výběr zaměstnanců, jejich rozmísťování a vzdělávání. 

Manažer pro získávání, výběr a vzdělávání zaměstnanců se postupně učil pracovat 

v prostředí komplexní, byrokratické organizační struktury a podporoval dosažení cílů 

organizace, ovšem jeho role byla v podstatě stále spíše humanitární, zaměřená na péči o 

zaměstnance a jejich pracovní podmínky. 

Analýza pracovních funkcí byla zpočátku používána jen jako pomůcka pro výběr 

zaměstnanců. Dnes slouží jako základní klíčový nástroj nejen pro výběr, ale rovněž pro 

hodnocení, odměňování, nebo vzdělávání zaměstnanců. V této době se také začaly 

používat pro účely výběru zaměstnanců testy inteligence, osobnosti a pracovního chování a 

celkový přístup k výběru zaměstnanců se stával více systematickým. 
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Referent pro vyjednávání s odbory  

V období po druhé světové válce ovlivnily další vývoj personální práce dva 

významné faktory, a to jednak relativně plná zaměstnanost obyvatelstva, jednak 

rozšiřování členské základny odborů. Zaměstnavatelé byli nuceni změnit tradiční 

unitarismus (řízení organizace jednotným, centrálním způsobem ze strany vrcholového 

vedení), aby byli schopni zvládnout tzv. „výzvu zespodu“, tedy tlak směrem od 

zaměstnanců na zaměstnavatele. Počet členů odborových organizací dosáhl v roce 1946 

celkem devět milionů, zatímco v roce 1926 to bylo pět milionů. Náplň personální práce se 

tedy musela rozšířit o vyjednávání s odbory.  

Tlak odborových organizací podnítil zejména ve výrobních podnicích vznik 

konzultačních výborů, kde se projednávaly různé návrhy, podněty a připomínky ze stran 

zaměstnanců. V této době byla také uvalena na zaměstnavatele povinnost vyjednávat 

s odbory jakožto zástupci zaměstnanců a na ministerstvu práce byla zřízena služba 

poradenství pro personální řízení, která v podstatě funguje dodnes. K předcházejícím 

dvěma rolím se tedy přidává další a role personální práce se tak dále rozšiřuje. 

Poradce pro rozvoj organizace  

 Přibližně do konce šedesátých let 20. století byl v řízení organizací uplatňován 

nový akademický přístup, tzv. organizační chování a analýza a rozvoj organizace. Ve 

velkých podnicích se začali objevovat poradci, kteří se zabývali výkonností podniku jako 

celku. Pokoušeli se najít a vysvětlit souvislosti a vazby mezi organizační strukturou a lidmi 

pracujícími v rámci těchto struktur. 

Tento přístup změnil zaměření personalistů z dřívější administrativně pojaté 

personální práce na oblast řízení organizace. Personalisté se začali soustřeďovat na rozvoj 

a udržení klíčových skupin expertů a specialistů, jejichž kvalifikace byla nezbytná pro 

budoucí úspěch podniku. 

Plánovač lidských zdrojů  

Tato role zpočátku vyžadovala od personalisty práci v oblasti kalkulací různých 

nákladů. Vedení podniků požadovalo pro svá rozhodnutí nejrůznější kvantifikátory a 

začalo pohlížet na zaměstnance jako na pracovní sílu.  

Plánování pracovních sil bylo postaveno na předpovědi budoucí potřeby pracovní 

síly a uspokojení této potřeby. Plánování pracovních sil také mělo zajistit, aby potřebný 

počet pracovníků s určitou kvalifikací byl získán v rámci daných podmínek na trhu práce 

co nejefektivněji. Tento přístup se postupně vyvinul do podoby procesu plánování lidských 
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zdrojů, což je rozhodně širší a komplexnější disciplína než jen práce s čísly. 

Manažer lidských zdrojů  

Koncepce řízení lidských zdrojů dorazila do Velké Británie v polovině 80. let 20. 

století v podobě určité sady zásad a doporučení, které byly formulovány na Harvard 

Business School při Harvardově univerzitě v USA jako moderní přístup v porovnání 

s tradičním personálním řízením. V USA nebylo totiž personální řízení ve své organizačně-

administrativní podobě nikdy uznáváno v takové míře, jako tomu bylo právě ve Velké 

Británii. 

Řízení lidských zdrojů je zatím nejnovější koncepcí personální práce, která 

představuje skutečně strategické a koncepční pojetí řízení a vedení lidí v organizaci (viz 

Němec, Buckman a Šikýř 2014). 

Řízení lidských zdrojů mají také svá specifika a role, jak lze vidět v následující 

tabulce. 

                     Tabulka č. 3: Specifika rozvoje řízení lidských zdrojů 

                     (Zdroj: Upraveno dle Tureckiová, 2009) 

Fáze / koncepce 

 

Řízení lidských zdrojů 

Období rozvoje 

 

80. – 90. léta 20. století – implementace do 

strategie 

Odpovědnosti 

Personální strategie a politiky v návaznosti na 

strategii organizace, využívání informačních 

systémů a dalších strukturovaných a tacitních 

znalostí, zodpovědnost za řízení a změnu kultury 

organizace a za zajištění rozvoje jednotlivců i 

organizace jako celku 

Převažující role 

 

Tvůrce strategií, koncepcí a přístupů – nověji také 

metodik, kouč a lídr 

Organizační začlenění 

 

Silný, vnitřně strukturovaný útvar, v čele s členem 

vrcholového vedení (ne vždy personálním 

manažerem), případně multifunkční útvar 

Je důležité rovněž vyzdvihnout následující charakteristiky řízení lidských zdrojů 

(dále Vojtovič, 2010), které vyžadují: 

 potřebu investic do lidských zdrojů, 

 strategický přístup k řízení lidských zdrojů a potřeba jeho sladění s 

podnikovou strategií, 

 řízení lidských zdrojů jako vrcholovým managementem řízená a 

manažersky orientovaná činnost, 
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 strategický přístup k řízení lidských zdrojů automaticky posouvá tuto úlohu 

do funkce vrcholového managementu, 

 úloha liniových manažerů v zajištění řízení lidských zdrojů, 

 lidské zdroje jako konkurenční výhoda organizace, 

 eliminace úkolů odborových organizací a přesun význam ze vztahu mezi 

manažery a odbory na vztahy mezi manažery a pracovníky, 

 význam vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (tamtéž). 

Forbrum et al. (1984) uvádějí, že řízení lidských zdrojů by mělo mít čtyři generické 

výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj zaměstnanců. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny 

na pracovní výkon, což je právě odlišuje od tradičního personálního řízení (viz také 

Němec, Buckman a Šikýř, 2014).  

S přihlédnutím k výše uvedeným informacím se může personální manažer nebo 

manažer lidských zdrojů významně podílet na dosažení základního podnikového cíle, 

pokud bude plnit role strategického partnera a manažera kvality podnikových procesů, 

např. v oblasti vzdělávání a v dalších pracovních procesech (upraveno dle Němec, 

Buckman a Šikýř, 2014).  

1.2 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je zatím nejnovější koncepcí personální práce, která 

představuje skutečně strategické a koncepční pojetí řízení a vedení lidí v organizaci 

(Němec, Buckman a Šikýř, 2014, s. 13).  

Akademici i praktici zdůrazňovali řízení lidských zdrojů jako strategickou 

disciplínu s dlouhodobým výhledem do budoucna (Němec, Buckman a Šikýř, 2014), 

kdežto dle  Gennarda a Kellyho (1994) personální řízení bývalo považováno za výhradně 

administrativní a operativní proces.  

Armstrong (1999) definuje řízení lidských zdrojů jako „strategický průmyslový 

logický přístup v řízení nejcennějšího jmění organizace – lidí, kteří v ní pracují a kteří 

individuálně a kolektivně přispívají k dosahování hospodářských cílů“ (Armstrong, 2000, 

s. 149). V Armstrongově definici je nutné zdůraznit strategický význam řízení lidských 

zdrojů v rámci organizace. 

Palán (2002) definuje řízení lidských zdrojů jako oblast řízení, která se zabývá 

pracovníky, jejich připraveností pro řešení cílů organizace a jejich vztahy v rámci 

organizace s cílem aktivního, participativního zapojení lidí, a tím vytvoření podmínek pro 

uspokojování potřeb organizace i jednotlivce. Řízení lidských zdrojů se zabývá člověkem 
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v pracovním procesu, v systému řízení – jeho získáváním, formováním, využíváním jeho 

schopností, jeho vztahem k práci, ke spolupracovníkům, k nadřízeným, k organizaci, jeho 

pracovním chováním a pracovními výsledky a v neposlední řadě i jeho rozvojem a jeho 

motivací a uspokojením z práce, formováním týmů, efektivními řízením lidí a 

mezilidskými vztahy (Palán, 2002). 

Podle Tureckiové (2009) řízení lidských zdrojů je považováno za strategický 

koncept, v jehož rámci je řešena problematika rozvoje organizace a zajištění její úspěšnosti 

prostřednictvím výběru, rozvoje a retence členů organizace, a to včetně fungujících 

nástrojů motivace v procesech hodnocení a odměňování a dále zajištění péče o 

zaměstnance. 

Koncept řízení lidských lze uplatňovat v těch organizacích, kde jsou současně 

splněny i další podmínky, zejména proveditelnost a kompatibilita strategií organizace a 

personální aplikace cyklu řízení pracovního výkonu, umožnění participace na rozhodování 

všem členům organizace, stejný význam je přikládán rozvoji technologií a lidí 

v organizaci, efektivní komunikaci apod. (tamtéž). Lze tedy konstatovat, že řízení lidských 

zdrojů je v tomto smyslu „personálním řízením v podmínkách „participativních“ 

organizačních systémů“ (Tureckiová, 2009). 

Při hlubším zamýšlení se nad podstatou a rolí řízení lidských zdrojů je nutné uvést, 

že systém lidských zdrojů v organizaci logickým a promyšleným způsobem propojuje 

(dále dle Armstrong, 2012): 

 filozofie lidských zdrojů popisující klíčové a zastřešující hodnoty a základní 

principy uplatňované v řízení lidí, 

 strategie lidských zdrojů definující směr, jimž se chce řízení lidských zdrojů 

dále rozvíjet, 

 politiky lidských zdrojů, což jsou zásady definující, jak by měly být tyto 

hodnoty, principy a strategie uplatňovány a realizovány v jednotlivých 

oblastech řízení lidských zdrojů, 

 procesy v oblasti lidských zdrojů, které obsahují formální postupy a metody 

používané k uskutečňování strategických plánů a politik lidských zdrojů, 

 praxe v oblasti řízení lidských zdrojů zahrnující neformální přístupy 

používané při řízení lidí, 

 programy v oblasti lidských zdrojů umožňující, aby se strategie, politika a 

praxe v oblasti lidských zdrojů realizovaly podle plánu (tamtéž). 
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Důležitou součástí koncepce řízení lidských zdrojů je také pojetí, které se zabývá 

řízením a vedením lidí v organizaci (Němec, Buckman a Šikýř, 2014)
28

. Tyto pojmy nejsou 

od sebe striktně odděleny, součástí např. transformačních procesů, je nejen vedení, ale i 

kvalitní řízení, pro úspěch je nutné dosáhnout rovnováhy obou prvků (tamtéž).  

1.2.1 Cíle řízení lidských zdrojů 

Palán (2002) uvádí, že hlavním cílem řízení lidských zdrojů je vytváření souladu 

mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků. Cílem je úsilí 

o zařazení správného člověka na správné místo ve správný čas. 

Obecnější definicí je pojetí Armstronga (2012), dle kterého je obecným cílem řízení 

lidských zdrojů zajistit, aby byla organizace schopna prostřednictvím lidí úspěšně plnit své 

cíle. 

Nakonečný (2005) uvádí, že cílem řízení lidských zdrojů je přivedení zaměstnanců 

k optimálnímu plnění jejich pracovních úkolů. Lze také uvést, že od řízení lidských zdrojů 

je očekáváno zlepšení výkonu, produktivity, flexibility a schopnosti inovovat ze strany 

zaměstnanců, což by mělo být podmíněno rostoucí úrovní kvalifikace, vědomostí a 

schopností (Vojtovič, 2010). Více podrobně o cílech řízení lidských zdrojů pojednává 

Armstrong (2012) v následujícím shrnutí: 

Tabulka č. 4. Cíle řízení lidských zdrojů (Zdroj: Armstrong, 2012) 

Efektivnost organizace 

 

Strategie řízení lidských zdrojů má za cíl podporovat programy zlepšování 

efektivnosti organizace vytvářením účinných postupů v takových oblastech, 

jako je řízení znalostí, řízení talentů a vytváření „skvělého pracoviště“. 

Řízení lidského kapitálu 

 

Kombinace inteligence, dovedností a zkušeností, co dává organizaci její 

zvláštní charakter. Lidské složky organizace jsou ty složky, které jsou 

schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, což při patřičném 

zabezpečení zajišťuje dlouhodobé přežití organizace. 

Řízení znalostí 

 

Cílem řízení lidských zdrojů je podporovat rozvoj pro firmu specifických 

znalostí a dovedností, které jsou výsledkem procesů učení probíhajících 
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 Kotter (2016) definuje tyto pojmy následujícím způsobem: „řízení je soubor procesů, které zajištují hladký 

chod složitého systému, který tvoří lidé a technologie. Nejdůležitější aspekty řízení jsou plánování, tvorba 

rozpočtů, organizování, výběr pracovníků, kontrola a řešení problémů (tamtéž). V organizacích je podstatou 

řízení systematické stanovování cílů a příprava odpovídajících rozpočtů, vytváření plánů k dosažení těchto 

cílů, organizace činností vedoucích k jejich realizaci a neustálá kontrola postupu (Armstrong a Taylor, 2015; 

Kotter, 2016). Na rozdíl od řízení vedení je „souborem procesů, které organizaci vytvářejí, nebo je 

uzpůsobují podstatně změněným podmínkám. Vedení definuje, jak by měla vypadat budoucnost, spojuje lidi 

ve jménu budoucí vize a inspiruje je k jejímu dosažení navzdory všem překážkám“ (Kotter, 2016). Vedení 

lidí je založené na stanovení vize a zapojování lidí pomocí motivování včetně používání zmocnění a 

podobných metod, pro které je charakteristická větší pravomoc i odpovědnost pracovníků (např. Drucker, 

1994). 
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v organizaci. 

Řízení odměňování 

 

Řízení lidských zdrojů usiluje o zvyšování motivace, pracovní angažovanosti 

a oddanosti zaváděním politiky a postupů, které zajištují, aby byli lidé 

hodnoceni a odměňování za to, co dělají a čeho dosahují, i za úroveň 

dovedností a schopností, kterou mají nebo si osvojí. 

Zaměstnanecké vztahy 

 

Cílem je vytvářet klima, v němž lze prostřednictvím partnerství mezi 

managementem a pracovníky a jejich odbory udržovat produktivní 

a harmonické vztahy. 

Uspokojování rozdílných 

potřeb 

 

Cílem řízení lidských zdrojů je vytvářet a realizovat politiku, která vyvažuje 

a respektuje potřeby všech zainteresovaných stran, zabezpečuje pro 

management různorodé pracovní síly, bere v úvahu individuální i skupinové 

rozdíly v zaměstnání, v osobních potřebách, ve stylu práce a v aspiracích a 

poskytuje stejné příležitosti všem pracovníkům. 

 

Podle Vojtoviče (2010) se úkoly řízení lidských zdrojů neshodují s úkoly 

personálního řízení
29

. Každý z nich má svou vlastní historii, logiku, zákonitosti vzniku a 

rozvoje, podmíněnost zvláštními faktory hospodářského a sociálního rozvoje. Řízení 

lidských zdrojů není organizováním, plánováním, získáváním, výběrem, zaměstnáváním 

apod. pracovníků (tamtéž). Řízení lidských zdrojů je především koncepcí, filozofií, 

souhrnem hlavních principů a přístupů k řízení lidí jakožto hlavního výrobního kapitálu v 

podmínkách nové ekonomiky (Vojtovič, 2010).  

Výše byly uvedeny cíle řízení lidských zdrojů na úrovni organizace. Předkládaná 

práce je zaměřena převážně na týmovou úroveň, proto je také důležité rozebrat popis cílů 

řízení lidských zdrojů na týmové úrovni a jejich propojení s cíli na organizační úrovni 

(dále dle Palát, 2002). 
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 Jako již bylo uvedeno: plánování, analýza pracovních míst, získávání a výběr pracovníků, jejich 

zaměstnáváni apod. (Vojtovič, 2010). 
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   Obrázek č. 1: Fungování řízení lidských zdrojů v rámci týmu  (Zdroj: Palán, 2002, s. 186) 

 

Řízení lidských zdrojů lze vnímat jako jádro řízení organizace, jeho nejdůležitější 

složkou a také nejdůležitější úlohu všech manažerů. Dovršuje se tak vývoj personální práce 

od administrativní činnosti k činnosti koncepční a skutečně řídící (Koubek, 2007). Tyto a 

další cíle jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých personálních činností, které jsou 

uvedeny v další kapitole. 

 

1.2.2 Modely řízení lidských zdrojů  

První pojetí a modely řízení lidských zdrojů pocházejí od badatelů americké 

provenience z poloviny 80. let 20. století. Jde o model souladu Fombruna et al. – tzv. 

Michiganský model (1984) a Harvardský model (1984). 

 

Model souladu 

Model souladu
30 

Fombruna et al. (1984) propojuje aktivity lidských zdrojů, 

organizační strukturu, aby byly v souladu se strategiemi organizace.  

Autoři uvádějí, že klíčovým prvkem a úkolem je propojení formálních struktur 

řízení lidských zdrojů takovým způsobem, aby mohly podporovat dosahování 

strategických cílů organizace (tamtéž). Fombrun et al. (1984) popisuje model souladu jako 

                                                 
30

 V českém překladu je to model souladu, viz Kocianová (2010). V originálním anglickém znění jde o 

„matching model“ (Forbrum et al., 1984). 
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snahu propojit čtyři systémy
31

 lidských zdrojů ve vztahu k odlišným stupňům rozvoje a 

růstu organizací od počátku až po pozdější fázi „zralosti“ (tamtéž). Dle Fombruna et al. 

(1984) tyto systémy představují výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj. 

Stojí také za zmínku rozlišení na tři úrovně manažerské práce, na kterých lze popsat 

jednotlivé aktivity a směřování manažera ve vztahu k řízení lidských zdrojů (upraveno dle 

Fombrun et al., 1984, a Kocianová, 2010): 

 Strategická úroveň popisuje manažerská rozhodování a fungování, která 

ovlivňuje významnou část organizace nebo celou organizaci – na této úrovni 

se stanovují obecné cíle a formulují se organizační politiky v souladu se 

strategickým plánem. V rámci řízení lidských zdrojů se tu stanovují 

strategie směřování podniku a lidí, kteří v něm pracují: nábor, výběr, 

vzdělávání, udržení zaměstnanců, plánování lidských zdrojů na příští 

období. Na této úrovni se mohou uplatňovat takové faktory jako řízení, 

stejně jako vedení. 

 Manažerská úroveň – řízení zdrojů v souladu se strategickým plánem a 

směrem. Na této úrovni se manažerská práce projevuje plánováním týmové 

práce, kontrolou plnění plánů, plánování práce týmu v souladu s prací 

jiných týmů apod. Jak je patrné z definice manažerské úrovně, je v ní větší 

důraz na řízení. 

 Operativní úroveň – každodenní řízení. V rámci řízení lidských zdrojů se 

tu projevují faktory jako komunikace s lidmi, týmy, předávání odpovědnosti 

a moci zaměstnancům, kontrola plnění úkolů a projektů. I na této úrovni lze 

zaznamenat propojení faktorů jako je řízení a vedení (tamtéž). 

Harvardský model 

Budhwar (2008) uvádí, že Harvardský model řízení
32 

lidských zdrojů je přístupem, 

jehož základ tvoří manažerský pohled na to „jak by si oni přáli vidět pracovníky, kteří se 

angažují a rozvíjejí se v organizaci.“ Tento model, poprvé zformuloval Beer et al. (1984), 

měl 
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  Autor volně používá termín „systém“ a dále s ním pracuje jako s “fází“ (pozn. autora). 
32

 Budhvar (2008) používá výraz strategické řízení lidských zdrojů. Vhodnou definici nabízí Armstrong 

(2007), dle kterého pojetí strategického řízení lidských zdrojů je odvozeno od pojetí řízení lidských zdrojů a 

strategie. Přebírá model řízení lidských zdrojů s jeho zaměřením na strategii, integraci a spojitost a přidává 

k tomu hlavní prvky strategie, tj. strategický záměr, na zdrojích založenou strategii, konkurenční výhodu, 

strategickou schopnost nebo strategický soulad (Armstrong, 2007). 
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významný vliv na teorii a praxi řízení lidských zdrojů
33

.  

Dle Kociánové (2012)
34

 autoři modelu zdůrazňovali odpovědnost vrcholového 

managementu za strategii řízení lidských zdrojů a liniových manažerů za řízení lidských 

zdrojů, které je spíše jejich záležitostí než pouze záležitostí personálního útvaru a 

personalistů. 

Harvardský model klade důraz na soudržnost a propojení jednotlivých oblastí 

politiky řízení lidských zdrojů, na vliv řízení lidských zdrojů na vzájemné vztahy mezi 

organizací a zaměstnanci a posuzování lidí jako jmění (nejen jako nákladů) (Kociánová, 

2012).  Harvardský model akceptuje zájmy všech zúčastněných stran, rozšiřuje obsah 

řízení lidských zdrojů o „vliv zaměstnanců”, zdůrazňuje širší, komplexnější a strategičtější 

úhel pohledu na lidské zdroje organizace (Kociánová, 2012). 

Harvardská škola upozorňuje na to, že řízení lidských zdrojů má dva 

charakteristické rysy (Armstrong, 2012): 

 manažeři akceptují svou větší odpovědnost za zabezpečování propojenosti 

strategie konkurenceschopnosti a personální politiky, 

 posláním personálního útvaru je formulovat politiku a zásady, jimiž se řídí 

koncipování a realizace personálních činností tak, aby se více navzájem 

propojovaly (tamtéž). 

Harvardský model měl na teorii a praxi řízení lidských zdrojů významný vliv, a to 

zejména svým důrazem na skutečnost, že řízení lidských zdrojů se spíše týká všech 

manažerů než jen personálního útvaru nebo personalistů (Armstrong, 2012). Z toho plyne, 

že pro manažery, kteří jsou v každodenním blízkém kontaktu s pracovníky, je znalost 

řízení lidských zdrojů více než žádoucí. 

V rámci uvažování o modelech stojí za zmínku i evropský model, viz dále. 

Evropský model 

 Šikýř (2014) uvádí, že postupné rozšířování amerického pojetí řízení lidských 

zdrojů přes Spojené království do dalších evropských zemí vyvolalo potřebu kritického 

přezkoumání amerických modelů řízení lidských zdrojů a toho, jak je lze přizpůsobit 

odlišným politickým, ekonomickým a sociokulturním podmínkám v evropských zemích 

(dále dle Šikýř, 2014). Jednou z největších odlišností mezi americkým a evropským 
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 Boxall (1992) toto pojetí řízení lidských zdrojů definoval jako „harvardský systém.“  
34

 Autorka používá výraz systém ve své práci (2012), kdežto například Armstrong (2012) používá výraz 

model (pozn. autora). 
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pojetím jsou odlišnosti mezi univerzalistickým a kontingenčním pojetím řízení lidských 

zdrojů.  

Původní americké pojetí řízení lidských zdrojů je převážně univerzalistické a 

podporuje předpoklad tzv. „nejlepší praxe“ nebo jinak řečeno „best practises.“ Podstatou je 

předpoklad, že existují univerzálně použitelné zásady a postupy, uplatňováním kterých lze 

zlepšit výkon organizace, a to více méně bez ohledu na okolnosti jejich uplatňování. 

Evropské pojetí řízení lidských zdrojů oproti tomu zdůrazňuje kontingenční přístup 

a podporuje předpoklad tzv. „nejlepšího přizpůsobení“ neboli „best fit.“ Podstatou je, že 

žádné zásady a postupy v řízení lidských zdrojů nelze uplatňovat univerzálně, ale vždy 

v souhladu s okolnostmi jejich uplatňování. Pokud se budou hledat odlišnosti mezi 

jednotlivými evropskými zeměmi, tak půjde o analýzu odlišností mezi konvergenčním a 

divergenčním pojetí řízení lidských zdrojů (viz Šikýř, s. 38).  

Armstrong a Taylor (2015) téma konvergence a divergence popisují v rámci 

mezinárodního a evropského řízení lidských zdrojů. Podle nich je důležité rozlišit, do jaké 

míry by mateřská společnost měla uplatňovat podobné politiky a postupy řízení lidských 

zdrojů v jiných zemích (konvergence), nebo naopak, do jaké míry by mateřská společnost 

měla umožnit zahraničním dceřiným společnostem, aby uplatňovaly své vlastní politiky a 

postupy v rámci řízení lidských zdrojů a to v souladu s lokálními požadavky (divergence) 

(viz. Armstrong a Taylor, 2015, s. 535 – 542) 

1.2.3 Řízení lidských zdrojů a jeho personální činnosti 

Personální činnosti jsou organizační procesy, které mohou zlepšit individuální 

schopnosti a celkovou schopnost organizace (Ulrich, 2009). 

 V odborných publikacích není jednotný názor na počet personálních činností a na 

různá pojetí obsahu personálních činností, lze však zaznamenat, že se sobě vzájemně 

podobají (Ivancevich, 2004; Němec, Buckman a Šikýř, 2014aj.). V dalším textu budou 

uvedené jednotlivé přístupy autorů při definování obsahu personálních činností. 

 

Personální plánování / Plánování lidských zdrojů 

Dle Dudy (2008) jde v rámci personálního plánování o analýzu stavu a pohybu 

pracovníků v rámci organizace. Dle Šikýře (2014) v této oblasti jde o plánování potřeb, 

pokrytí potřeby a personálního rozvoje zaměstnanců, zpracování plánů personálních 

činností. Plánování lidských zdrojů může být také pojato jako celkový přístup k určování 

a  uspokojování potřeby lidí, pokrývající všechny hlavní kategorie zaměstnanců 



 

36 

 

(Armstrong a Taylor, 2015). 

Analýza pracovních míst / Analýza a vytváření pracovních funkcí 

Tuto oblast personálních činností lze definovat následujícím způsobem: jako popis 

a specifikaci pracovních míst, aktualizaci těchto materiálů (Koubek, 2007b) nebo tak, že 

analýza pracovního místa je proces, jehož cílem je shromáždit a vyhodnotit informace o 

obsahu určité práce (např. pracovního místa), a zároveň umožňuje odlišit práci (pracovní 

místo) od jiných prací (pracovních míst) (Kocianová, 2012). 

Do této oblasti spadá definování pracovních úkolů (a souvisejících povinností, 

pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané práce) a jejich seskupování 

do pracovních míst (základních organizačních jednotek); zpracování popisů a specifikaci 

pracovních míst v organizaci (Šikýř, 2014). Koubek (2007b) v této oblasti personálních 

činností zdůrazňuje, že specifikace pracovních míst obnáší popis požadavků pracovních 

míst na schopnosti a vlastností pracovníků. 

 

Získávání a výběr zaměstnanců / Obsazování volných pracovních funkcí / Formování 

personálu organizace 

Dle Koubka (2007b) to jsou činnosti, které mají zajistit, aby volná pracovní místa 

ve firmě přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o práci a aby z těchto 

uchazečů byli vybráni a přijati jedinci s nejlepšími předpoklady pro vykonávání práce na 

obsazovaných pracovních místech. 

Šikýř (2014) tyto činnosti definuje podobně jako Koubek (2007b) a doplňuje o 

prvek adaptace přijatých uchazečů: podstatou je obsazování nově vytvořených nebo 

uvolněných pracovních míst v organizaci, získávání vhodných uchazečů, výběr 

nejvhodnějších uchazečů, přijímání vybraných uchazečů, adaptace přijatých uchazečů 

(tamtéž). 

Adaptaci zaměstnanců Dvořáková a kol. (2007) dokonce zdůrazňuje jako 

samostatnou personální činnost a definuje ji jako systematickou orientaci a formalizované 

začlenění nového zaměstnance do kulturního, sociálního a pracovního prostředí organizace 

(tamtéž). 

Duda (2008) výše uvedené činnosti definuje skrz činnosti ještě šířeji a zdůrazňuje 

„oddělení zaměstnávání“, jehož funkcí je získávání, výběr, přijímání, ukončování 

pracovního poměru, evidence pracovníků. Jak je vidět autor propojuje funkce od počátku 

fungování pracovníka až po ukončení pracovního poměru, oproti Koubkovi (2007) a 
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Šikýřovi (2014), kteří spíše zdůrazňují kompletní fázi získávání a výběru zaměstnance jako 

vstupní etapy fungování zaměstnance. 

 

Rozmísťování zaměstnanců a ukončování pracovního poměru 

Tato oblast činností spočívá v zařazení pracovníků na konkrétní pracovní místa či 

do konkrétních rolí, jejich povyšování, převádění na jinou práci, přeřazování na nižší 

funkci, penzionování a propouštění (Koubek, 2007b). S tématy rozmísťování zaměstnanců 

a ukončování pracovního poměru souvisí i oblast outplacementu.  

Outplacement je programem podpory propouštěným zaměstnancům (Slováčková et. 

al., 2014). Prukner (2014) tento pojem uvádí šířeji – outplacement je procesem podpory a 

pomoci, kdy zaměstnavatel aktivně pomáhá zaměstnanci najít novou práci nebo založit 

novou kariéru. Proces outplacementu se většinou skládá z poskytování následujících služeb 

(Prukner, 2014): 

 poskytování rad týkajících se pocitů, které z důvodu propuštění vyvstaly u 

zaměstnance ale i např. u jeho partnera, 

 poradenství ohledně kariéry nebo dalších možností, 

 poskytování služeb pro systematické hledání práce, 

 poskytování vybavení a pomoci při sepsání žádostí o práci a životopisů, 

 psychologické testy k pomoci při výběru kariéry, 

 příležitost pro procvičování dovednosti při interview a případných situací 

přijímacího rozhovoru, 

 možný kontakt s eventuálními zaměstnavateli (tamtéž). 

Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

V rámci této oblasti personálních činností Koubek (2007b) zdůrazňuje hodnocení 

pracovního výkonu pracovníků – tj. činnosti, které mají zjistit, jak pracovník vykonává 

svou práci, jaké má pro ni předpoklady, jaký je jeho rozvojový potenciál, projednat s ním 

hodnocení, ocenit jeho úsilí a rozhodnout o opatřeních vyplývajících z hodnocení (Koubek, 

2007b).
35

  

                                                 
35 Firemní systém hodnocení založený na jednotných formulářích s výčtem objektivních kritérií pro 

posouzení výkonu zaměstnance představuje přínos i z hlediska posilování diverzity na pracovišti, které bude 

věnována pozornost v dalších kapitolách. Pomáhá např. vytipovat schopné pracovníky, kteří mají potenciál 

k dalšímu rozvoji bez ohledu na věk, pohlaví či další irelevantní faktory (Velíšková, 2007). 
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Armstrong (2007) více zdůrazňuje složku řízení pracovního výkonu
36

 jako 

systematického procesu zlepšování pracovního výkonu organizace pomocí rozvíjení 

výkonů jedinců a týmů. V praxi to může znamenat odvádění lepších výsledků pomocí 

znalostí a řízení pracovního výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, standardů a 

požadavků týkajících se schopností (tamtéž). De facto to jsou procesy pro vytvoření 

sdíleného společného chápání toho, čeho je potřeba dosáhnout, a pro řízení a rozvíjení lidí 

způsobem zvyšujícím pravděpodobnost, že toho v kratší či delší perspektivě bude dosaženo 

(Amrstrong, 2007). Řízení pracovního výkonu vede lidi k tomu, aby dělali správně věci 

tím, že vyjasňuje jejich cíle. Poměrně často je to úloha liniových manažerů (tamtéž). 

V pozdějších publikacích (např. Armstrong, 2011) autor doplňuje, že řízení výkonu je 

záležitostí liniových manažerů a linioví manažeři je také řídí a jsou jeho hnací sílou. 

Odměňování / Odměňování a zaměstnanecké výhody 

Řízení odměňování v organizaci se týká dle Armstronga (2007) formulování a 

realizace strategií a politiky, jejichž účelem je odměňovat pracovníky slušně, spravedlivě a 

důsledně v souladu s jejich hodnotou pro organizaci a s jejich přispěním k plnění 

strategických cílů organizace. Dále autor uvádí, že se oblast řízení odměňování zabývá 

vytvářením, realizací a udržováním systémů odměňování, tj. procesů, postupů a procedur 

odměňování, jejichž cílem je uspokojit potřeby organizace i všech stran na organizaci 

zainteresovaných (Armstrong, 2007). 

Koubek do této oblasti přispívá poznatkem, že do této oblasti patří odměňování a 

další hmotné i nehmotné nástroje ovlivňování pracovního výkonu a motivování 

pracovníků, včetně organizace a poskytování zaměstnaneckých výhod (Koubek, 2007b).  

Dle Dudy (2008) do této oblasti náleží mzdová šetření, mzdové systémy a formy, 

tarify a obecně klasifikace
37

 pracovníků. 

Podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců / Personální rozvoj zaměstnanců/ 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Vzdělávání a rozvoj jsou definovány jako procesy zabezpečující to, že organizace 

má vzdělané, kvalifikované a angažované lidi, které potřebuje (Armstrong a Taylor, 2015). 

Tento proces usnadňuje jednotlivcům a týmům osvojovat si požadované znalosti, 

                                                 
36 Výkon je v Armstrongově (2007) pojetí spíše záležitostí toho, jak lidé dosahují výsledků a nejen toho, čeho 

dosahují. Výkon je tedy výsledkem vhodného chování, zejména chování založeného na vlastním úsudku, a 

efektivního používání znalostí, dovedností a schopností. 
37 Klasifikace může být definována dle CSÚ (2016b) Metodické příručky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), 

která pojímá klasifikaci z hlediska dvou hlavních principů, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní 

místo) a úroveň dovedností (ČSÚ, 2016b). 
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dovednosti a schopnosti prostřednictvím vlastních zkušeností, vzdělávacích programů a 

aktivit zajišťovaných organizací, vedení a koučování zajišťovaného liniovými manažery a 

dalšími subjekty nebo samostatně řízeného vzdělávání zajišťovaného jednotlivci (tamtéž).  

Duda (2008) tuto oblast definuje skrz působení jednotlivých personálních útvarů a 

dle něj to má na starosti „oddělení personálního rozvoje“ oproti definici Armstronga a 

Taylora (2015), kteří zdůrazňují více organizační hledisko. Duda (2008) definuje činnosti 

„oddělení personálního rozvoje“ jako hodnocení pracovníků, vzdělávání, funkční postup a 

kariéra.  

Koubek (2007b) z poněkud odlišné perspektivy zdůrazňuje identifikaci potřeb 

vzdělávání, plánování vzdělávání a hodnocení jeho výsledků a obecně organizování 

procesů vzdělávání.  

Organizační rozvoj 

Organizační rozvoj je definován jako zvláštní oblast personálních činností a je 

definován jako zabezpečování zdravých vztahů uvnitř organizace a pomoc pracovním 

skupinám při iniciování, řízení a zvládání změn (Koubek, 2007a). 

Armstrong (2007) uvádí, že organizační rozvoj se týká plánování a realizace 

programů zlepšování efektivnosti
38

 fungování organizace a její reakce na změnu. Cílem 

organizačního rozvoje je tedy zabezpečit plánovitý a promyšlený přístup k zlepšování 

efektivnosti organizace.  

Organizační rozvoj má dva základní významy (Armstrong, 2007)
39

:  

 jako forma vzdělávání manažerů, kdy se manažeři učí, jak působit na celou 

organizaci i na jednotlivé pracovníky, 

 jako celoorganizační plánovité úsilí, řízené vrcholovým vedením, směřující 

ke zvýšení výkonu organizace prostřednictvím plánovaných zásahů / 

intervencí a vzdělávaní pracovníků (tamtéž). 

 

Pracovní vztahy / Pracovní podmínky a pracovní vztahy 

Do této oblasti personálních činností patří organizace jednání mezi vedením 

organizace a představiteli pracovníků (odbory), pořizování a uchovávání zápisů z jednání, 

                                                 
38

 Efektivní organizace Armstrong (2007) definuje jako organizaci, která plní svůj účel tím, že uspokojuje 

přání a potřeby všech, kteří jsou na ni zainteresovaní, přizpůsobuje své zdroje příležitostem, pružně se 

adaptuje na změny v prostředí a vytváří kulturu, která zvyšuje oddanost, kreativitu, sdílení hodnot a 

vzájemnou důvěru (tamtéž). 
39

Armstrong (2007) odlišně definuje pojmy organizační rozvoj a rozvoj organizace. Autor považuje rozvoj 

organizace za součást organizačního rozvoje, není však zcela konzistentní v tomto rozlišování (viz 

Amrstrong, 2007). 
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zpracování informací o tarifních jednáních, dohodách, zákonných ustanoveních, zlepšování 

vztahů mezi firmou a pracovníky i mezi pracovníky navzájem, vytváření stylu vedení lidí, 

sledování agendy stížností, disciplinárních jednání, řešení konfliktů, otázky komunikace 

apod. (Koubek, 2007b).  

Duda (2008) tyto činnosti definuje stručněji: kolektivní vyjednávání, dodržování 

zákonů v oblasti práce a zaměstnávání, stížnosti a připomínky. 

Podobně tyto činnosti definuje Koubek (2007a), který uvádí, že podstatou těchto 

činností je dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a obecně lidských 

práv, vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace (Koubek 2007a). 

 

Péče o zaměstnance 

Šikýř (2014) péči o zaměstnance definuje jako dosahování příznivých hodnot všech 

proměnných, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu při vykonávání sjednané 

práce a dosahování požadovaného výkonu (pracovní doba, pracovní prostředí, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci, pracovní vztahy apod.) (tamtéž). 

Koubek (2007b) péči o zaměstnance definuje konkrétněji jako činnosti zaměřené na 

pracovní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, otázky pracovní doby a 

pracovního režimu, záležitosti sociálních služeb pro pracovníky i jejich rodinné 

příslušníky, např. stravování, sociálně – hygienických podmínek práce, aktivit volného 

času, firemních starobních důchodů, kulturních a sportovních aktivit, životních podmínek 

pracovníků apod. (Koubek, 2007b; Amrstrong, 2007 aj.). 

 

Personální informační systém 

Dle Koubka (2007b) sem spadají činnosti jako zjišťování, uchovávání, zpracování a 

analýza dat týkajících se pracovníků, práce, mezd, sociálních záležitostí, poskytování 

informací apod.  

Dále do této oblasti patří poskytování odpovídajících informací příslušným 

příjemcům (vedoucím i řadovým zaměstnancům, popř. orgánům mimo firmu – úřady 

práce, orgány státní statistiky, orgány státní správy apod.), vedení, uchovávání a 

aktualizace všech potřebných osobních materiálů pracovníků, organizování a analýza 

zvláštních šetření mezi pracovníky, získávání a uchovávání informací o trhu práce a situaci 

na něm i o dalších vnějších faktorech ovlivňujících formování a fungování pracovní síly 

firmy apod. (Koubek, 2007b). 
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Průzkum trhu práce 

Odhalení potenciálních zdrojů pracovních sil na základě analýzy populačního vývoje, 

analýz nabídky pracovních sil na trhu práce a poptávky po nich, analýzy konkurenční 

nabídky pracovních příležitostí apod. (Koubek, 2007a). 

 

Zdravotní péče o zaměstnance, vycházející ze zdravotního programu organizace 

Pravidelné kontroly zdravotního stavu zaměstnanců, léčba, první pomoc či 

rehabilitace. Podobným způsobem tuto oblast personálních činností definuje i Duda 

(2008). 

 

Zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního 

systému 

Koubek (2007a) tuto oblast definuje poměrně široce jako zabezpečování datové 

základny personální práce v organizaci, jde tedy o zajišťování, uchovávání, zpracování a 

analýzu dat, která se týkají pracovních míst, pracovníků a jejich práce, dále se tyto 

informace týkají mezd a sociálních záležitostí, personálních činností v organizaci i vnějších 

podmínek, které ovlivňují formování a fungování personálu organizace, poskytování 

odpovídajících informací příslušným příjemcům, organizování a analýza zvláštních 

průzkumů mezi pracovníky apod. (Koubek 2007a).  

Duda (2008) tuto oblast definuje skrz činnosti výzkumné a metodické v rámci 

personálního útvaru. Do působení tohoto oddělení patří statistické výkazy, analýza trhu 

práce, personální marketing, personální informační systémy aj. 

 

Na základě analýzy výše uvedených personálních činnosti a vybraných autorů, kteří 

je různě definují, lze shrnout, že popisy se většinou liší jen ve formulacích a slovních 

obratech, případně se liší mírou detailů, jde však vesměs o velmi shodný obsah. 

 

1.2.4 Uspořádání lidských zdrojů v organizaci 

Ideální podoba uspořádání řízení lidských zdrojů v organizaci neexistuje (dále dle 

Bláha a kol., 2013). Rozhodnutí o tom, zda se bude v organizaci řízením lidských zdrojů 

zabývat personalista, zda bude zřízen personální útvar či zda se řízení lidských zdrojů bude 

věnovat majitel i vrcholový výkonný manažer, záleží na specifických podmínkách 

organizace, na její velikosti, organizační struktuře, stylu vedení, uznávaných hodnotách či 
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organizační kultuře (tamtéž). Nejběžněji používaným kritériem pro rozhodnutí o konkrétní 

podobě uspořádání řízení lidských zdrojů je obvykle počet zaměstnanců organizace. 

Ve velkých organizacích se řízením lidských zdrojů zabývají buďto personalisté, 

tedy specialisté na tuto oblast, anebo zvláštní oddělení, tzv. personální útvary, zřízené 

v rámci organizace, čítající mnohdy řadu členů a bývající členěné do několika 

specializovaných částí. S odlišnou situací se lze setkat v malých a středních organizacích, 

kde za tuto činnost odpovídá nejčastěji majitel nebo vrcholový výkonný manažer (tamtéž). 

Činitelé personální práce v organizacích   

Současné pojetí personální práce se vyznačuje přesunem většiny pravomocí a 

odpovědností souvisejících s řízením a vedením lidí (zaměstnanců) z personalistů
40

 

(personálního útvaru) na manažery (vedoucí zaměstnance) na všech stupních řízení 

organizace (dále dle Němec, Buckman a Šikýř, 2014): 

 Specialisté v oboru personalistika a linioví manažeři: nejčastěji 

zastoupené skupiny. Rolí personalistů je poskytnout manažerům 

metodickou podporu pro provádění personálních činností, zprostředkovat 

výcvik liniových manažerů ve vedení personálních rozhovorů a zajistit jim 

poradenství v otázkách práce s lidmi.   

 Personální manažer (manažer řízení lidských zdrojů) a další členové 

vrcholového managementu – jejich hlavním úkolem v této oblasti je 

faktická podpora strategicky pojaté personální práce a zejména vytyčení 

směru dalšího rozvoje organizace prostřednictvím formulace poslání a 

strategie; tím, že spoluvytvářejí strategii organizace a potažmo také 

personální strategii a jsou reprezentanty kultury organizace, zároveň jsou 

garanty dosahování cílů strategického řízení lidských zdrojů. 

 Zaměstnanci – jsou méně tradiční skupinou nositelů personální práce 

v organizaci. Mohou ovšem spravovat údaje o své osobě pomocí 

samoobslužných personálních informačních systémů a především nesou 

stále větší podíl odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí za vlastní profesi 

i osobnostní rozvoj. 

 Externí dodavatelé služeb v oblasti personalistiky – patří sem široká 

škála specialistů v oblasti administrativy a dalších podpůrných činností pro 

                                                 
40

 V dalším textu bude použit jako synonymum termín HR specialista nebo HR manažer v případě vedoucího 

pracovníka v oblasti řízení lidských zdrojů (pozn. autora). 
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personalistiku, ale také externí poradci a vzdělavatelé v nejrůznějších rolích. 

Nejčastěji jsou označováni jako „trenéři“, lektoři a kouči (tamtéž). 

 

Linioví manažeři jsou rozhodujícím článkem realizace personální práce v 

organizaci (Tureckiová, 2009). Pro další vývoj je nezbytné, aby svou novou roli přijali, 

nepovažovali ji za cosi navíc, což by je odvádělo od jejich „skutečné“ práce (tamtéž). 

Dle Němce, Buckmana a Šikýře (2014) manažeři odpovídají za realizaci 

strategických cílů organizace prostřednictvím dosahování požadovaných výsledků 

podřízených zaměstnanců. Každý, kdo v organizaci řídí a vede jiné zaměstnance, proto 

musí každodenně zvládat řadu činností, souvisejících s řízením lidských zdrojů, např. 

výběr, hodnocení, odměňování nebo vzdělávání zaměstnanců. 

Manažeři přispívají k dosažení úspěchu organizace tím, že zabezpečují, aby ostatní 

zaměstnanci využívali svoje nejlepší schopnosti a motivaci k dosažení úspěchu organizace. 

Přitom se očekává, že rovněž sami manažeři využijí svoje nejlepší schopnosti (Armstrong 

a Stephens, 2008). Autoři uvádějí, že to mohou učinit tou cestou, že (dále dle Armstrong a 

Stephens, 2008, s. 38): 

 zabezpečují, aby se udělalo, co se udělat má; 

 uplatňují vizionářský způsob vedení lidí; 

 plánují efektivní využívání zdrojů, které jsou jim přiděleny; 

 ukazují směr a zabezpečují, aby každý věděl, co se od něj očekává; 

 iniciují a řídí změnu směřující ke zlepšení výkonu; 

 rychle se přizpůsobují měnícím se požadavkům a okolnostem a reagují na 

ně; 

 předcházejí problémům a rychle řeší ty, které se nečekaně objevily; 

 soustavně sledují výkon, aby bylo v případě potřeby možné okamžitě 

podniknout nápravné kroky (tamtéž). 

Z výše uvedeného vyplývají také základní funkce hlavní skupiny nositelů 

personální práce – tj. personalistů a liniových manažerů (Tureckiová, 2009). U 

personálních pracovníků, tedy specialistů vedených manažerem jsou funkce koncepční, 

koordinační, plánovací, metodická, informační, poradenská, výzkumná a kontrolní 

(tamtéž). U liniových manažerů lze předpokládat především funkci rozhodovací, realizační 

a integrační (tamtéž). 
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Úlohy personálního útvaru 

Poměrně často se v literatuře uvádí, že strategickým a určujícím cílem každého 

podniku je zisk (Němec, Buckman a Šikýř, 2014). Otázkou je, jak může personální 

manažer podpořit dosažení tohoto fundamentálního podnikového cíle. Odpovědí je, že 

velmi výrazně, i když pouze nepřímo, protože nemá vliv jako tzv. „přímá síla“ (tamtéž), 

jako například marketing a obchod.   

Hlavním úkolem personálního útvaru je umožnit organizaci dosáhnout jejích 

předem stanovených cílů tím, že vedoucím pracovníkům organizace předkládá podněty, 

intervenuje, poskytuje rady a podporu ve všem, co se nějak týká jejích zaměstnanců. 

Personální útvar je zainteresován na vytváření a realizaci personálních strategií a politik a 

na některých či na všech personálních činnostech (Bláha a kol., 2013). 

Lze říci, že personální útvar nabízí rady a služby, které umožňují organizaci 

dosahovat jejích předem stanovených cílů prostřednictvím lidí (tamtéž).  

1.2.5 Efektivita řízení lidských zdrojů 

Výše uvedená diskuze úzce souvisí s problematikou efektivity řízení lidských 

zdrojů. 

Efektivitu v rámci tohoto uvažování lze definovat jako působivost, schopnost 

dosahovat žádoucích cílů a vést k nim (Hartl a Hartlová, 2015). V rámci řízení lidských 

zdrojů toto téma má význam při hledání vztahů mezi jednotlivými složkami řízení lidských 

zdrojů a fungováním organizace jako celku. Jako synonyma se používají i pojmy pojmy 

jako výkon nebo výkonnost (např. Armstrong, 2007, viz dále). 

Huselid, Jackson a Schuler (1997) provedli výzkum na souboru 293 amerických 

organizací s cílem zjistit souvislost mezi efektivitou fungování HR manažerů a organizaní 

výkonností. Jejich výzkum přinesl podnětné závěry, že efektivitu řízení lidských zdrojů lze 

vnímat ve dvou rovinách. První rovina popisuje technické řízení lidských zdrojů, což 

znamená základní procesy a služby (např. výběr, hodnocení aj.). Druhá rovina tvoří 

strategické řízení lidských zdrojů. Jeho obsahem je poskytování procesů a služeb, které by 

přímo podporovalo naplnění podnikových strategií (tamtéž).  

Z jejich výzkumu vyplývá, že většina HR manažerů byla velmi zkušená, pokud šlo 

o technické řízení lidských zdrojů, ale mnohem méně zkušená v případě strategického 

řízení lidských zdrojů (Huselid, Jackson a Schuler, 1997). Manažeři lidských zdrojů často 

nebyli schopni uskutečnit podnikovou strategii a přetavit podnikové operativní cíle do 

konkrétních cílů pro oblast řízení lidských zdrojů, což představuje pohled z „jiného“ konce 
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– jak zformulovat strategie organizace, aby bylo zřetelné, jak k tomu může efektivní řízení 

lidských zdrojů přispět (tamtéž). 

V souvislosti s tím stojí za zmínku disertační výzkum Fučíkové z roku 2013. 

Výzkum byl zaměřen na problematiku řízení lidí s rozdílnými osobnostními 

charakteristikami.  Závěry výzkumu, který byl proveden 110 společností z českého 

prostředí, přinášejí následující poznatky
41

 o fungování oddělení řízení lidských zdrojů 

v různých odvětvích průmyslu a služeb (viz Fučíková, 2013):  

 společnosti zabývající se oblastí výroby a prodeje věnují řízení lidských 

zdrojů průměrně menší pozornost, což je sice částečně opodstatněné 

vzhledem k potřebám zaměstnanců v jednodušší výrobě, ale nikoli už ve 

vztahu k administrativním a vedoucím pracovníkům; stejně tak mohou 

firmy zanedbávající řízení lidských zdrojů přicházet o cennou zpětnou 

vazbu o fungování společnosti, o inovativní nápady apod.,  

 společnosti působící v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví věnují řízení 

lidských zdrojů průměrně výrazně vyšší pozornost než ostatní, tomu ale 

neodpovídá zájem o využívání individuálního přístupu
42

 v řízení lidských 

zdrojů, který je jen o něco málo vyšší než průměr firem působících na 

českém trhu,  

 společnosti působící v oblasti zdravotní a sociální péče používají řízení 

lidských zdrojů, jehož úroveň je srovnatelná s jinými odvětvími, ovšem 

individuální přístup je taktéž poměrně zanedbávaným tématem. 

Fučíková (2013) také uvádí fakt, že častým problémem organizací je 

nadhodnocování významu řízení lidských zdrojů: „papírově“ mají vyspělé řízení lidských 

zdrojů, případně tvrdí, jak se dokáží vypořádat s některými problémy, ovšem křížovým 

dotazováním lze zjistit některé nedostatky a fakticky nižší úroveň řízení lidských zdrojů 

v praxi (tamtéž). 

Výše uvedená diskuze souvisí se závaznou otázkou, jak útvary a systémy lidských 

zdrojů ovlivňují organizaci
43

. Dle Armstronga (2007) je předpokladem potvrzovaným 

praxí řízení lidských zdrojů to, že lidé jsou klíčovým zdrojem organizace a např. výkon 

organizace v rozhodující míře závisí právě na nich. Je ovšem klíčovou otázkou, zda 

                                                 
41

 Stojí také za zmínku jednotlivé rozdíly ve využívání a roli řízení lidských zdrojů v organizacích různého 

typu, které vyplývají z výzkumu v českých podmínkách (Fučíková, 2013). 
42

 Autorka individuálním přístupem myslí vnímání pracovníků především jako osobností, nikoli jako 

pouhých nositelů pracovních kompetencí, představuje individuální přístupy v řízení pracovníků (Fučíková, 

2013, s. 73). 
43

 Poměrně často v tomto kontextu je užíván pojem výkon nebo výkonnost (např. Armstrong a Taylor, 2015). 
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existuje jasná pozitivní vazba mezi postupy v řízení lidských zdrojů a výkonem 

organizace.  

Armstrong (2007) shrnul klíčová sdělení plynoucí z těchto výzkumů – útvary a 

systémy lidských zdrojů mohou mít dopad tím, že vedou nebo přispívají k: 

 vytváření a úspěšné realizaci postupů vysokého pracovního výkonu, 

zejména pak těch, které se týkají vytváření pracovních úkolů a pracovních 

míst, flexibilních způsobů práce, zabezpečování pracovníků (získávání, 

výběr a řízení talentů), rozvoj pracovníků (zvyšování kvalifikace a 

rozšiřování kvalifikační základy), odměňování a poskytování příležitostí 

pracovníkům, aby mohli vyslovit svůj názor, 

 formulování jasné vize a souboru hodnot a pečování o to, aby v organizaci 

„zapustily“ kořeny, 

 formulování a realizaci politiky, která bude uspokojovat potřeby jednotlivců 

a „vytvářet skvělé pracoviště“
44

, 

 zabezpečování podpory a rady liniovým manažerům v jejich roli realizátorů 

politiky a praxe lidských zdrojů (tamtéž). 

Dle Armstronga a Taylora (2015) i po provedení stovky výzkumů výzkumníci jsou 

stále v situaci, kdy nemohou s určitostí prohlásit, že uplatňování určitých politik a postupů 

v řízení lidských zdrojů má pozitivní dopad na fungování organizace. Autoři uvádějí, že 

v tomto vztahu existují dvě nevyjasněné otázky, které ovlivňují dokazování pozitivního 

dopadu řízení lidských zdrojů na výkon organizace (dále dle Armstrong a Taylor, 2015).  

Jedná se o takzvanou „kauzální“ nejednoznačnost a „kontingenční faktory.“ 

V jejich důsledku se vztah mezi řízením lidských zdrojů a výkonem organizace často 

vysvětluje prostřednictvím takzvané „černé skříňky“ (tamtéž). 

 Kauzální nejednoznačnost – tento pojem vyjadřuje četná, jemná a často 

skrytá propojení mezi faktory, která ovlivňují příčinu a následek. Hlavním 

důvodem nejednoznačnosti ve vztahu mezi řízením lidských zdrojů a 

výkonem organizace je vícenásobná příčinná souvislost, kdy určitý následek 

má více než jednu příčinu. Řízení lidských zdrojů může vést ke zlepšení 

výkonu organizace, ovšem to může způsobit také mnoho jiných vnějších 

nebo vnitřních faktorů, jejichž vymezení bývá obtížné. Dalším problémem 

                                                 
44

 Tento jev může souviset i s trendem posledních let, kdy firmy poptávají témata jako např. štěstí v práci – 

„happiness at work.“ Dalším příkladem může být blog a iniciativa “Štěstí v práci“ (2016). Vytvářejí se 

rovněž pracovní místa, nesoucí v názvu spojení jako „Happiness manager“ – příkladem je společnost IBM 

Česká republika a stávající Happiness manažerka Thu Trang Do (2016). 
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může být „obrácená kauzalita“, což znamená situace, kdy A může způsobit 

B, stejně jako B může způsobit A. Jak to vyjádřili Purcell a kol (2003, s. 2): 

„I když je hezké uvěřit, že řízení lidských zdrojů vede k lepším výsledkům, je 

stejně tak možné, že se to týká především úspěšných organizací, které si 

mohou dovolit uplatňovat dokonalejší a (i dražší) postupy v řízení lidských 

zdrojů.“ 

 Kontingenční faktory zahrnují všechny vnější a vnitřní podmínky, které 

ovlivňují dění v organizaci včetně působení řízení lidských zdrojů na výkon 

organizace. 

 Černá skříňka: takzvaná „černá skříňka“ znázorňuje nejednoznačnost ve 

vztahu mezi uplatňovanými politikami a postupy v řízení lidských zdrojů 

a dosahovaným výkonem organizace. Lze říct, že při zkoumání vztahu mezi 

řízením lidských zdrojů a výkonem organizace je poměrně snadné 

pozorovat vstup (např. uplatňované politiky a postupy v řízení lidských 

zdrojů) stejně jako měřit výstup – tedy dosahovaný výkon organizace, ale je 

poměrně obtížné určit, co se stalo mezi tím, jinými slovy, jaké výsledky 

řízení lidských zdrojů způsobily, že uplatňované politiky a postupy v řízení 

lidských zdrojů ovlivnily dosahovaný výkon organizace (Armstrong a 

Taylor, 2015). 

 

1.2.6 Trendy v řízení lidských zdrojů po roce 2000 

Oblast řízení lidí se v posledních letech ve světě a v České republice vyvíjí 

poměrně rychle, mění se přístupy a metody personálního řízení (Kocianová, 2012). 

Význam lidí pro organizace narůstá, s rostoucími náklady a investicemi směřujícími do 

lidského kapitálu, ale i se zvyšujícím se významem schopností, motivace a flexibility 

zaměstnanců pro výkon organizací a efektivitu využití jejich ostatních zdrojů (tamtéž). 

Rovněž se v posledním desetiletí aktivně v souvislosti s personálním řízením rozvíjí 

koncepce, které již existovaly předtím, jako např. organizační faktory úspěchu, vůdcovství, 

řízení změn v organizaci, učící se organizace, reengineering a outsourcing, talent 

management, řízení znalostí, řízení kompetencí, sociální odpovědnost organizací, rovné 

příležitosti, diverzitní management, work – life balance, koučování výkonu a osobnosti 

apod. (Hendrich, 2011; Kocianová, 2012; Rašticová, 2013; Procházka, Vaculík a Smutný, 

2013 aj.). Důležitým tématem rozvoje organizací je i udržitelnost rozvoje (LeadSus, 2015), 

kterému mohou napomáhat výše uvedené koncepce. 
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Níže je uveden výčet některých trendů v řízení lidských zdrojů, včetně diverzitního 

managementu, o němž bude hlubší pojednání v kapitole 1.3. 

 

Diverzitní management  

Řízení lidských zdrojů a diverzitní management mají velice úzký vztah (např. 

Velíšková, 2008). 

V souvislosti se změnami vnějšího prostředí (globalizace, znalostní ekonomika, 

informační technologie a CSR), které ovlivňují i faktory vnitřního prostředí (změna 

obsahu, charakteru, dělby a organizace práce), se mění i požadavky na pracovní místa a na 

kompetence pracovníků (Cimbálníková a kol., 2012). Trhy organizací jsou prakticky ve 

všech případech heterogenní (dále dle Kislingerová a kol, 2008). Narůstající 

individualismus zákazníků nutí firmy nabízet stále pestřejší produkty, a to užším cílovým 

skupinám specifickými a mnohdy velmi odlišnými marketingovými a obchodními cestami. 

To může garantovat nikoli homogenní, nýbrž heterogenní struktura zaměstnanců, kterou je 

proto třeba cíleně vytvářet. 

Rychlou reakci na požadavky trhu, inovace, dynamiku apod., to vše zajišťuje spíše 

heterogenní než homogenní struktura zaměstnanců. V důsledku těchto změn se ztrácí 

perspektiva pro homogenní týmy (např. kolektiv samých mužů ve věku 30 – 45 let) a roste 

nutnost přizpůsobovat trh práce i jiným skupinám – osobám se zdravotním postižením, 

starším osobám, absolventům, ženám na mateřské dovolené, cizincům (Kislingerová a kol, 

2008). Stojí tu za zmínku i postavení žen obecně na trhu práce. Nutným předpokladem ke 

zvýšení jejich podílu mezi pracujícími je ovšem odložení zažitých předsudků a stereotypů 

(Velíšková, 2007a), což je velkou výzvou nejen pro řízení lidských zdrojů, ale i pro celý 

podnik obecně. 

 Diverzitní management proto lze v tomto kontextu nahlížet jako nástroj, jak 

rozmanitost na pracovišti podpořit a řídit. Na této úrovni lze říct, že řízení lidských zdrojů 

je těsně spjato s diverzitním managementem a z něj čerpá. Častou praxí je, že diverzita je 

odpovědností personálního útvaru
45

 (Velíšková, 2007a; Roland Berger, 2013).  

Stojí také za zmínku, že se téma diverzitního managementu objevovalo již 

v souvislosti s řízením lidských zdrojů např. v publikaci Velíškové (2007a) a jako regulérní 

součást řízení lidských zdrojů se začalo objevovat např. v odborných publikacích, viz 

                                                 
45

 Jsou známá však i jiná organizování práce. Například v rámci předvýzkumu v IT společnosti bylo zjištěno, 

že s diverzitou personální útvar pracuje, ale za diverzitu koncepčně odpovídá osoba, která je pracovně 

odpovědná za projektový a servisní management (viz Empirická část – předvýzkum). 



 

49 

 

Fučíková (2013) nebo Horváthová a kol. (2016). 

Talent management 

Armstrong (2007) řízení talentů definuje jako proces získávání, motivace, 

stabilizace, rozvoje a plánování následnictví. Tento pojem je odvozený od termínu „válka o 

talenty“, který charakterizoval problémy organizací se získáváním a udržením si 

talentovaných lidí od konce 90. let (Kocianová, 2012).  

Tyto aktivity jsou vzájemně propojené a sladěné tak, aby tvořily celek, který může 

pomoci organizacím získat a udržet si potřebné talenty
46

. Téma úzce souvisí s pojetím 

vytváření „skvělého pracoviště“, které se nápadně dostalo do popředí po roce 2000 

(tamtéž).  

Stojí za zmínku pojetí Stahla et al. (2007), který popisuje personální činnosti 

z hlediska talent managementu:   

 Získávání a výběr. Organizace, které usilují o to přilákat nejlepší 

pracovníky, často dokonce i bez snahy obsadit konkrétní pozici. 

 Plánování procesu následovnictví. Tento proces počítá s rychlým postupem 

talentu v hierarchii řízení. S tímto procesem souvisí i odpovídající 

vzdělávání na základě kompetenčních modelů. 

 Vzdělávání a rozvoj. Často se pojí s plánováním následovnictví. Zahrnují, 

jak prvky formálního vzdělávání, tak i takové prvky jako vzdělávání mimo 

pracoviště, rotace,  mentoring a stínování.  

 Stabilizace talentů. Tento proces je relativně náročný úkol pro celou řadu 

organizací. V rámci stabilizace talentů se řeší vhodnost vnějších vs. 

vnitřních stimulů, které motivují zaměstnance zůstat v organizaci.  

 Hodnocení pracovního výkonu. Provádí se pomocí nástrojů jako je 360° 

zpětná vazba
47

, assessment centra
48

, nebo žebříčky nejlepších pracovníků. 

Probíhá rovněž srovnávání s požadovaným kompetenčním profilem 

(tamtéž). 

Talent Management má návaznost i na diverzitní management (Fučíková, 2013). 

                                                 
46

 Některé z níže uvedených položek již byly zmíněny v rámci konkrétních personálních činností řízení 

lidských zdrojů (pozn. autora). 
47

 Je to známá metoda vícenásobné zpětné vazby. Informace je získávána od celého okruhu lidí (proto 360° 

zpětná), s nimiž manažer spolupracuje (Kubeš, 2008). 
48

 Komplexní přístup k výběru pracovníků. Skládá se z pozorování chování uchazečů v různých, ale 

typických situacích, z řady testů a strukturovaných pohovorů, které jsou součástí tohoto postupu (Armstrong, 

2007, s. 362). 
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Tento vztah lze spatřit např. v definici diverzity v rámci Charty diverzity České republiky 

–diverzita je vnímána jako „princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich 

individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování 

principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.“ (Byznys 

pro společnost, 2016a).  

Pokud tedy talent management pracuje alespoň částečně s individuálním přístupem 

k talentům, měly by jeho nástroje být podobné těm, jež využívá management diverzity 

(dále dle Fučíková, 2013): 

 Diverzitní management má potenciál nabídnout talent managementu (ať už 

v jeho pojetí specifické HR aktivity, nebo jako přístupu prostupujícího 

celým řízením lidských zdrojů) chybějící nástroje pro individuální práci s 

jednotlivci, které by odrážely a oceňovaly pracovníka nejen jako talent, ale 

jako svébytnou osobnost. Svým přístupem k široké základně pracovníků 

může také rozšířit cílovou skupinu talent managementu, je schopen pomoci 

identifikovat a uchopit další talenty. 

 Diverzitní management také může nabídnout nástroje pro spolupráci talentů 

a „netalentů“, která může být někdy obtížná vzhledem k potenciálně 

rozdílným způsobům práce a myšlení. 

 Talent management naopak může diverzitnímu managementu nabídnout 

pouze zprostředkované myšlenky, zejména audit talentu či kompetencí. 

Matice současných kompetencí a potenciálu může podstatně ulehčit 

plánování a rozvoj kariéry v prostředí diverzity, kde je občas nesnadné 

porovnávat jednotlivé pracovníky a jejich schopnosti (tamtéž). 

Podrobnější a konkrétnější popis jednotlivých nástrojů talent managementu 

poskytuje např. také Armstrong (2009, 2012 aj.), Wagnerová (2008, 2012), Svoboda a kol. 

(2013) nebo Seitl (2015). Stojí za zmínku, že samotné pojetí talent managementu není 

jednotné. Talent management může být definován ve vztahu k vrcholovým pozicím, 

k manažerům nebo k absolventům (v rámci trainee programů) či jako řízení schopností 

všech perspektivních pracovníků organizace (Kocianová, 2012; viz také Armstrong, 2007, 

2012).  

Sociální odpovědnost organizací 

CSR je koncept, jehož cílem není sledovat pouze zájmy svého podniku, ale kromě 

svých ekonomických zájmů zapojuje do činnosti organizace i sociální, dobrovolná či 
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ekologická hlediska (Bláha a kol., 2013).  

CSR představuje dobrovolný závazek organizací nad rámec zákonných povinností 

chovat se v rámci svého fungování odpovědně ke svým zaměstnancům, prostředí, ve 

kterém podnikají, ve společnosti a regionu, ve kterém působí
49

 (Hercík, 2010). CSR je 

podepřena třemi hlavními pilíři – ekonomickým, sociálním a environmentálním (viz 

Hercík, 2010; Kuldová, 2011; Černohorská a Putnová, 2012 aj.).  

CSR je koncepcí, která není pouze jakýmsi doplňkem běžných činností podniku, 

ale jedná se o problematiku, která vychází z vize, hodnot a dlouhodobé strategie podniku. 

Základním předpokladem úspěšnosti společenské odpovědnosti firem je strategické 

zpracování programu CSR a jeho implementace na strategické úrovni (Bláha a kol., 2013). 

Stojí také za uvedení, že CSR je problematikou, která posouvá základní cíl podniku 

„profit only“ k širšímu pohledu na věc, na často zmiňované „3P – Profit, people, planet“, 

tedy: 

 Profit – zisk. 

 People – lidé. 

 Planet – planeta, Země.  

Filozofie 3 P se často označuje jako „tripple – bottom line“ a představuje základ 

podnikání, vymezený výše uvedenými výrazy – trojí odpovědnost. „Profit, Planet, People“ 

tak přímo koresponduje se třemi pilíři CSR (Bláha a kol., 2013). 

Organizacím se na základě tohoto přístupu doporučuje systematicky vyvíjet a 

zavádět CSR politiku, která překračuje legislativní podmínky a požadavky stanovené úřady 

(Kociánová, 2012) na což již poukazoval Hercík (2010). V tomto procesu by měly 

organizace věnovat péči zajištění integrovaného, vyváženého a rovného zacházení, které je 

založené na třech pilířích – environmentální, ekonomický a sociální (Putnová, 2009; 

Kociánová, 2012; LeadSus, 2015). 

Podle Kocianové (2012) je CSR třeba integrovat do personální politiky organizace, 

což se odráží i v aktuálních trendech v personální oblasti, jako je např. work – life  balance, 

diverzitní management, věkový management ad. Stojí také za zmínku, že diverzitní 

management ve firemní praxi vzešel ze CSR – společenské odpovědnosti podniku 

(Putnová, 2009; Sauberer, 2015). 
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Stojí však za zmínku, že je důležité, aby CSR nebo diverzitní management byly propojené s jádrem 

podnikání a služeb, které podnik poskytuje, jinak může hrozit, že CSR nebo diverzitní management aktivity 

bude sloužit jen marketingovým účelům (pozn. autora). 



 

52 

 

Work – life balance 

V posledním období se projevuje výrazný zájem o problematiku slaďování 

pracovního a mimopracovního života (Kocianová, 2012). Termín ”work – life balance“ 

znamená rovnováhu mezi prací a osobním životem (tamtéž). 

 Souvisí to i s faktem, že řada zaměstnavatelů začala chápat, že stále používanější 

work – life balance není jen moderním morálním apelem, ale může na trhu práce 

představovat i významnou konkurenční výhodu (Velíšková, 2007a). Samozřejmě, pokud 

jej organizace bude schopna začlenit do svého fungování (tamtéž). 

 V českých podmínkách se často ”work – life  balance“ spojuje s problematikou 

rovných příležitostí a s péčí o pracovníky (Kocianová, 2012). Ústředním tématem work – 

life  balance jsou alternativní (flexibilní) úvazky (tamtéž). Organizace umožňují svým 

zaměstnancům v rámci opatření na podporu work – life  balance zkrácené úvazky, pružnou 

pracovní dobu, částečné úvazky, práci z domova, sdílení pracovního místa ad. (Kocianová, 

2012). Dalšími příklady jsou teleworking, projektové úvazky (viz Velíšková, 2007a; 

Rašticová, 2013). Řada společností také zareagovala na vlnu baby boomu v České 

republice a hledá možnosti, jak udržet kontakt s matkami či otci na mateřské a rodičovské 

dovolené, a případně jak jim usnadnit nebo uspíšit možnost návratu do pracovního procesu 

(Velíšková, 2007a). Příkladem mohou posloužit programy ČSOB (2016), ČSAS (2017a), 

Komerční banky (2017) aj.
50

.  

Příkladem takových aktivit jsou pozvánky na firemní akce, školení a jazykové 

kurzy, ponechání přístupů do interních systémů, zapojení do firemních projektů apod. 

(tamtéž).  

Lze také souhlasit s Fučíkovou (2013), že work – life balance je sice o rovnováze, 

ale tuto rovnováhu každý jednotlivec má v poněkud odlišném bodu. Pro někoho je v 

aktuální životní situaci důležité mít dost času pro rodinu, pro jiného budovat kariéru, pro 

třetího zase rychle vydělat peníze a čtvrtý chce mít perspektivu dlouhodobého zaměstnání 

vhodného pro jeho zdravotní stav bez ohledu na jiné faktory (tamtéž). 

V rámci této kapitoly stojí za uvedení výzkum Fučíkové (2013) v českých 

podmínkách, který přinesl zajímavé zjištění: používání praktik vedoucích k work – life 

balance je spojeno s nižší mírou problémů způsobených rozdíly v osobnostech 

zaměstnanců. Autorka uvádí, že důvodů je pravděpodobně víc: nejen snaha o pochopení 

hodnot a preferencí jednotlivých pracovníků, ale také nižší stresová zátěž pracovníků, a z 

                                                 
50 Viz ČSOB (2016) a sekce webových stránek Diverzita. Dalším příkladem může být Komerční banka 

(2017) a sekce webových stránek „Odpovědný zaměstnavatel.“ 
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toho vyplývající větší ochota a schopnost vnímat druhé. Nemalou roli hraje zřejmě i 

samotný akt pojmenování toho, že pracovníci mají různé osobní hodnoty a způsoby práce, 

což se promítne v organizační kultuře i v mezilidských vztazích (tamtéž). 

1.2.7 Aktuální situace personalistiky v České republice 

Vývoj personálního řízení v Československu a následně v České republice je 

podrobně popsán např. v publikacích: Koubek (2007), Kociánová, (2012), Němec, 

Buckman a Šikýř, (2014) aj. Stojí však za zmínění, že vývoj personální práce byl 

významně ovlivněn dvěma světovými válkami a následujícím politickým vývojem. Před 

druhou světovou válkou patřily některé podniky na území Čech a Moravy k průkopníkům 

moderního přístupu v personální práci, v období od roku 1948 do roku 1989 sloužila 

kádrová a personální práce plně politickému režimu (dále dle Kociánová, 2012). 

Na počátku 90. let měla personalistika v České republice v důsledku předchozích 

desetiletí velice nízkou prestiž, což ovlivňovalo pozici personalistů ve struktuře 

organizace. Zásadním úkolem oboru byl rozvoj profesionální úrovně personální práce a 

vzdělávání personálních specialistů. Úroveň personální práce v organizacích tohoto období 

v českých podmínkách, zejména v první polovině 90. let, byla hodnocena ve srovnání s 

vyspělými zeměmi jako nízká. Význam personální práce byl podceňován, některé 

personální činnosti nebyly realizovány vůbec nebo jejich úroveň byla nedostatečná. 

Personální práce byla mnohdy realizována pouze na úrovni administrativy. V průběhu 90. 

let je patrná tendence převádět zahraniční “know – how” do domácích podmínek 

(Kociánová, 2012). 

V současné době je zejména v podnicích v České republice personalistika stále 

považována za podpůrnou a jakousi „druhořadou“ funkci (Němec, Buckman a Šikýř, 

2014). Je těžké říci, co je příčinou. Ta bude zřejmě na obou stranách, jak u manažerů a tzv. 

business lídrů, kteří nemají s personalistikou velké zkušenosti a nedokážou rozpoznat její 

přidanou hodnotu a užitečnost, tak u personalistů, kteří zase nejsou profesně dostatečně 

vybaveni tak, aby byli schopni nebo ochotni nabídnout či přímo „prodat“ svoje služby 

manažerům (tamtéž). Zkušenosti z mnohaleté personalistické praxe ukazují, že cesta ke 

strategické roli personalistiky vede právě přes schopnost rozpoznat a uspokojit potřeby 

liniových manažerů podniku, kteří jsou pro personalistu interním zákazníkem (Němec, 

Buckman a Šikýř, 2014, s. 19). 

Je důležité zdůraznit, že od 90. let 20. století je zřejmá a významná souvislost mezi 
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pojetím řízení lidských zdrojů a koncepcí řízení znalostí v organizaci
51

 (Tureckiová, 2009).  

Postupně se začíná modifikovat také označení koncepce řízení lidských zdrojů. 

Stále častěji se používá spojení řízení a rozvoj lidských zdrojů, případně rozvoj lidského 

kapitálu jako součásti kapitálu intelektuálního (tamtéž). Eventuálně se hovoří o „people 

managementu“ (Michie et al., 2016; Sela et al., 2016; Williams a Davis, 2017), které se na 

rozdíl od řízení lidských zdrojů, používá téměř výhradně v britské angličtině, lze ho 

přeložit jako „participativní řízení a vedení lidí manažery“. Eventuálně se pro zdůraznění 

rolí a odpovědností liniových vedoucích za realizaci personálních funkcí používá označení 

„manažerská personalistika“, nebo se také občas používá poněkud zavádějící pojem 

„personální management“ (Tureckiová, 2009; viz také Armstrong a Taylor, 2015) aj.  

Tyto novější proudy nemají dosud s výjimkou rozvoje lidských zdrojů 

v personalistice a obecně v personální práci přesně vymezený teoretický koncepční rámec. 

Jednotlivec v organizaci už není označován jako pracovní síla nebo vyčerpatelný zdroj, ale 

je snad vůbec poprvé svébytnou, myslící a tvořivou osobností (Tureckiová, 2009). 

Strategický rozměr, který do úvah o postavení člověka v organizaci vnesla koncepce řízení 

lidských zdrojů, je tu zachován, nebo dokonce ještě posílen (tamtéž). 

Moderní a na budoucnost zaměřené řízení lidských zdrojů využívá HR přístupy 

v reakci na vnější podmínky podnikání (Ulrich a kol., 2014). Takto pojaté řízení lidských 

zdrojů koordinuje svou práci s kontextem podnikání firmy a na něm zainteresovanými 

stranami. Úspěšní HR pracovníci se zaměřením na budoucnost se nespoléhají jen na 

předchozí historii personální práce, ale dívají se vně svých organizací na své zákazníky, 

investory a komunity (Ulrich a kol., 2014). 

Ulrich a kol. (2014) odkazuje na provedenou rozsáhlou studii HRSC v roce 2012 

s cílem pochopit, co oblast řízení lidských zdrojů čeká v budoucnosti. V rámci této studie 

potvrdili, že důležitými faktory dalšího vývoje bude např. feminizace profese.  

Demografický vývoj pracovníků HR (v této profesní oblasti i nadále pracují 

především vysoce vzdělané ženy (62 % v roce 2012 oproti 23 % v roce 1987), které se 

stále častěji dostávají i na vedoucí pozice (tamtéž). Feminizace profese může vést ke 

zjednodušujícím stereotypům, jimž je třeba čelit a překonávat je. Rozdílnost pohlaví 

(linioví manažeři ve výzkumu byly většinou muži) přináší potřebu zapracovat na 

vyrovnanějším zastoupení obou pohlaví jak v oblasti HR, tak i v liniovém managementu 
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Strategie a z nich odvozené postupy spojené s cyklem vytváření, získávání, transformace, předávání a 

dalšího využívání znalostí v organizaci (viz Tureckiová, 2009). 
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(Ulrich a kol., 2014). Stojí však za zmínku, že se očekává, že uvnitř HR budou na všech 

úrovních dominovat ženy (tamtéž). 

Dalšími faktory jdoucí ruku v ruce se zvýšením významu řízení lidských zdrojů 

budou (dále dle Ulrich a kol., 2014): 

 vyšší integrace s ostatními odděleními, 

 posun v odpovědnosti za administrativu, 

 globální inovace a  

 vyšší vliv technologie (tamtéž). 

Existují však i kritické pohledy na roli oddělení řízení lidských zdrojů, jehož 

zaměření je hodně často na jednotlivce, a ne na tým (např. Hackman, 2009).  

Řízení lidských zdrojů mělo již od počátku svého vzniku své kritiky jak mezi vědci, 

tak mezi praktiky (viz např. Armstrong, 1999, 2002, 2012). Mezi kritické body lze uvést 

(dále dle Armstronga, 2002), že: 

 řízení lidských zdrojů jako teorie není obecně akceptováno, je založeno na 

pojmech a tvrzeních, avšak související proměnné a hypotézy nejsou 

explicitně vypracovány…pokud v rámci řízení lidských zdrojů jsou 

jednotlivé teorie, tak by měly charakterizovat a předpovídat
52

, 

 pojetí řízení lidských zdrojů je zjednodušující, 

 vnímání řízení lidských zdrojů jako modelu ideálního pro každou organizaci 

bez ohledu na specifické prostředí a jednotlivé podmínky aj. 

Dalším důležitým bodem je přílišná soustředěnost na jednotlivce, která je dle 

Hackmana (2009) jedním z důvodů neúspěchů týmů v organizacích se silnými 

personálními útvary. Řízení lidských zdrojů stejně jako ostatní oddělení v organizacích 

musí sledovat a reagovat na dynamiku a změny požadavky klientů a trhů, ať je to B2C trh 

(Business – to – Customers)
53

 nebo B2B (Business – to – Business), na což poukazuje i 

kolektiv autorů pod vedením Ulricha (Ulrich a kol., 2014). 
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 Armstrong (2002) ve své publikaci otázku předvídání dále nerozvádí (pozn. autora) 
53

 Dle Kotlera (2007) B2B trh tvoří všechny organizace nakupující výrobky a služby pro použití ve výrobě 

dalších výrobků nebo služeb, které jsou prodávány, pronajímány či dodávány ostatním (viz. s. 362). B2C je 

online prodejem zboží a služeb konečným spotřebitelům (Kotler, 2007). 
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1.3 Diverzitní management 

V této kapitole bude věnována pozornost diverzitnímu managementu, jakožto 

jednomu z nástrojů žvýšení efektivity řízení lidských zdrojů. Součástí této kapitoly je 

pojednání o diverzitě a její definování na individuální, skupinové a organizační úrovni, 

typologie diverzity, teorie pracující s odlišností a podobností ve vztahu k diverzitě.  

Pojem diverzita tvoří součást obsahově širší koncepce diverzitního managementu, 

který tu rovněž bude podroben analýze. 

 Součástí pojednání o diverzitním managementu bude vymezení definic 

diverzitního managementu, historie diverzitního managementu, rozpětí diverzitního 

managementu, diverzitní perspektivy, postavení a role diverzitního managementu v 

organizaci, vznik profese Diverzitní manažer a budoucí rozvoj diverzitního managementu.  

Významnou součást kapitoly Diverzitní management tvoří část o týmech. V této 

části budou představeny definice týmů a skupin, rozvoj týmů a typy týmů. Dále bude větší 

pozornost věnována tématu diverzitního týmu. Budou rozebrána témata typologie 

diverzitních týmů a specifika řízení diverzitních týmů.  Následuje subkapitola, která je 

zaměřená na roli vedoucího týmu a na leadership, čili vůdcovství, ve fungování týmu. 

Poslední část pojednání o diverzitních týmech bude věnována přehledu a systematizaci 

otázek měření dopadu diverzity na fungování týmu. Nebudou opomíjeny ani afektivní 

faktory v souvislosti s týmovou diverzitou.  

V následujícím textu se vymezení základního pojmosloví bude zaměřovat na 

problematiku diverzity a s ní spojených pojmů a teorií. 

1.3.1 Diverzita 

Termín diverzita je přejatý z angličtiny. Dle Cambridgeského slovníku (2016) 

diverzita znamená „skutečnost, že mnoho různých druhů věcí nebo lidí jsou zahrnuty 

v určité entitě; celá řada rozmanitých částí nebo osob.
54

“  

Při vyhledávání jednotlivých definic diverzity a jejím vysvětlení v anglickém 

jazyce na serveru Evropské unie IATE (InterActive Terminology for Europe, nedatováno) 

55
je možné setkat se až se 194 významy a použitími (většinou ve vztahu k lidské 

rozmanitosti, bio diverzitě, diverzitě systému apod.). V českém jazyce je uvedeno 21 

významů.  
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Originál v angličtině: „The fact of many different types of things or people being included in something; a 

range of different things or people“. 
55

 IATE představuje EU meziinstitucionální terminologickou databázi (pozn. autora).  
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Je tam např. uvedena definice diverzity jako rozdílů v hodnotách, postojích, 

kulturních perspektivách, etnickém zázemí, sexuální orientaci, znalostí, dovedností a 

životních zkušeností každého individua v jakékoli skupině lidí (převzato z Glossary on 

equality between women and men (1998, cit dle IATE). Toto pojetí zdůrazňuje převážně 

individuální perspektivy diverzity. 

Velíšková (2017) uvádí, že se do češtiny tento termín nejčastěji překládá jako 

různorodost.  

Původní anglický pojem „diversity“ má ovšem širší význam: označuje koncept, 

jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, 

které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout 

jejich osobní potenciál (tamtéž)
56

. Toto pojetí zdůrazňuje diverzitu v rámci organizačního 

uspořádání, které vytváří příznivé podmínky pro rozvoj lidského potenciálu. 

V souvislosti s definováním diverzity a jejími přínosy stojí za uvedení pojetí 

diverzity z pohledu kybernetiky
57

 (Crainer, 2000), které zdůrazňuje, že každý organismus 

musí k tomu, aby se dokázal přizpůsobit vnějšímu prostředí, obsahovat „rozdílnost“ a 

„neuspořádanost“. Pokud omezíte svou vnitřní „rozdílnost“, snížíte zároveň svou 

schopnost vypořádat se s tím, co se děje kolem vás (tamtéž).  

V přírodních vědách lze najít definici biodiverzity (Člověk v tísni, ~2017), která 

označuje rozmanitost živých organismů v suchozemských, mořských a jiných vodních 

ekosystémech a ekologických komplexech. Jedná se o různorodost v rámci jednotlivého 

druhu, mezi druhy i mezi ekosystémy, stejně tak jako o genetickou diverzitu (tamtéž). 

Ve 20. století toto téma bylo v ohnisku pozornosti ekologů – přírodovědců, kteří 

vytvořili poměrně sofistikované chápání hodnoty biologické diverzity, obzvláště ve 

významu její odolnosti a adaptability, kterou přináší do ekosystému (Kreitz, 2008).  V 21. 

století model ekosystémů byl použit na lidských systémech, obzvláště ve vztahu 

k porozumění, jak jsou organizace strukturovány a jak fungují.  

Organizace 21. století čelí výzvám rozmanitosti v mnoha ohledech: demografické 

změny pracovní síly a zákaznické populace, globalizace trhů a mezinárodní soutěž. Tyto a 
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Naprosto totožnou definici uvádí i kolektiv autorů Bláha, Čopíková a Horváthová (2016). Stojí za zmínku 

úvaha nad termínem „osobní potenciál“ v definici diverzity, který se objevuje, jak u Veliškové (2017), tak i u 

zmíněných autorů Bláhy, Čopíkové a Horváthové (2016).  

Stojí za zmínku, že by bylo možné použít pojem „osobnostní“, jak to bylo zmíněno v rámci první „vstvy“ 

typologie diverzity – osobnosti u Gardenswartz a Rowe (1998). Osobnostní úroveň ve smyslu vztahujícícího 

se k celé osobnosti, k nezaměnitelnému způsobu, jak jednotlivec myslí a jedná (Gardenswartz a Rowe, 1998). 

Použití těchto dvou pojmů však zmínění autoři nerozebírají (pozn. autora). 
57

Zákon nutné rozdílnosti v Pascalovém pojetí (viz Crainer, 2000). 
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další faktory zvyšují rozsah, ve kterém organizace musí řídit diverzitu interně a externě 

(Kreitz, 2008; Budway – Strobach, 2015). Diverzita se také objevuje v konotacích 

ekonomického charakteru, např. diverzita v ekonomických strukturách a její návaznost na 

ekonomické výstupy“
58

 (European Central Bank, 2016).
59

 

Níže bude následovat podrobnější definování diverzity na základě různých kritérii a 

přístupů, jedním z nich je právě rozdělení diverzity na individuální, týmové a organizační 

úrovni (viz Kochan et al., 2003; Gröschke, 2011). V dalším textu bude právě věnována 

pozornost těmto třem úrovním a to s největším zaměřením na týmovou úroveň. 

Diverzita na individuální úrovni 

Diverzitu na individuální úrovni lze pojmout jako rozdíly v hodnotách, postojích, 

kulturních perspektivách, etnickém zázemí, sexuální orientaci, znalostech, dovednostech a 

životních zkušenostech každého jednotlivce (upraveno dle IATE, nedatováno). 

Další definice jde dále do oblasti ovlivňování pomocí diverzity jednotlivých faktorů 

v organizačním prostředí: diverzita je dle ní „relační demografií“, tedy vztahovou 

demografii, která je zaměřená na to, jak jednotlivé rozdíly z hlediska homogenity a 

heterogenity ovlivňují výkonnost týmů a organizací (Tsui et al. 1992). Toto pojetí 

zdůrazňuje propojení jednotlivých typů diverzity s faktory jako je např. výkonnost. 

 

Diverzita na skupinové úrovni 

Existuje mnoho způsobů, jak definovat diverzitu na týmové úrovni
60

:   

Tabulka č. 5. Jednotlivá pojetí diverzity na týmové úrovni (Zdroj: vlastní zpracování) 

Autor Definice 

Fleury (1999) 

Mix lidí s odlišnými skupinovými identitami v rámci stejného sociálního 

systému. Tyto sociální systémy jsou definovány pojmy jako majoritní a 

minoritní skupiny
61

.  

Thomas (1999) 

Kolektivní směsice s charakteristickými rozdíly a podobnostmi, jež se 

využívají ve snaze o dosažení cílů dané organizace. 

Roland Berger (2013) 

Kolektivní směsicí rozdílů a podobností, které zahrnují například individuální 

a organizační charakteristiky, hodnoty, přesvědčení, zkušenosti, zázemí, 

preference a chování.“ 

Thomas a Ely (1996, 
Charakteristikou skupiny dvou a více lidí, která se týká demografických 
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Anglický překlad zní:„Diversity in economic structures relates, for example, to the relative importance of 

different economic activities for aggregate output“ (viz European Central Bank, 2016). 
59 Je důležité uvést, že i samotný pojem diverzita je již několik let oblíbenou součástí slovníku politiků, 

představitelů Evropské komise, struktur státní a veřejné správy (Sokolovský a kol., 2009; Bokova, 2015). 
60

 Stojí za zmínku, že definice diverzity na týmové úrovni s určitou mírou zobecnění lze použit i na 

organizační úrovni (pozn. autora). 
61

 Autorka (1999) ve své práci zaměřené na kulturní diverzity v brazilských organizacích definuje majoritní 

skupiny jako ty skupiny, jejichž členové mají historicky výhodu ve smyslu ekonomických zdrojů a moci ve 

srovnání s ostatními skupinami. 
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2001) charakteristik mezi členy týmu. 

Esty et al. (1995) 

Uznání, pochopení, přijímání a vážení si rozdílů mezi různými lidmi s 

respektem k takovým charakteristikám jako jsou pohlaví, věk, třídní 

příslušnost, rasa, etnicita, fyzický a psychický handicap, sexuální orientace, 

duchovní praktiky a jiné faktory
62

. 

 

 Fleury (1999) ve své definici zdůrazňuje odlišnost skupinových identit v rámci 

jednoho sociálního systému, což může být např. tým a/nebo pracoviště. 

 Definice od Thomase (1999) rozvijí téma diverzity přidáním faktoru podobnosti do 

definování diverzity, což lze vnímat jako významný krok v uvažování o diverzitě 
63

.  

Podobnou definici uvádí i poradenská firma „Roland Berger“ (Roland Berger, 

2013) a to s uvedením, že se jedná nejen o mix rozdílů, ale i podobností např. mezi lidmi a 

organizačními charakteristikami. Pozdější definice od Thomase a Elyho (2001) zdůrazňuje 

demografické charakteristiky
64

 skupiny a poukazuje na vnímání diverzity již od počtu dvou 

a více lidí ve skupině.  

Definice od Estyho et al. (1995) pojímá výše uvedené charakteristiky a přináší 

prvek nejen uznání odlišností a podobností, ale i pochopení, přijetí a vážení si těchto 

rozdílů, což může souviset s určitou úrovní zralostí organizací (souvisí to také s tématem 

diverzitních perspektiv v organizaci, viz dále).
 
 

Diverzita na organizační úrovni 

Na organizační úrovni lze definovat diverzitu jako stupeň reprezentace lidí uvnitř 

organizace, které patří do různých skupin a které jsou kulturně významné (Cox, 1993). 

Jsou tu myšleny schopnosti, sociálně ekonomický původ, výchova, funkce, profese, 

organizace, obor, délka příslušnosti k organizaci a délka příslušnosti ke skupině (tamtéž). 

Z historického hlediska je důležité uvést, že na začátku se pojem diverzita 

v organizačním kontextu používal zejména při odkazování na menšiny a ženy mezi 

zaměstnanci (viz Cimbálníková a kol., 2012). Dlouho panoval mezi manažery názor, že 

diverzita na pracovišti spočívá ve zvýšení podílu osob určitého pohlaví, národnosti anebo 

etnického původu“ (tamtéž). V určité podobě lze nalézt podobné prvky obdobných snah i 

nyní. V sociálním a organizačním prostředí s pojmem diverzita je často spojována 

myšlenka inkluze dosud diskriminovaných osob či skupin do majoritní společnosti 
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Definice v původním znění je následující: „More generally as acknowledging, understanding, accepting, 

valuing, and celebrating differences among different people with respect to characteristics as sex, age, class, 

race, ethnicity, physical and mental ability, sexual orientation, spiritual practice, and public assistance 

status. (Esty et al., 1995)“ 
63

 Téma podobnosti a odlišnosti bude rozebráno i v subkapitole Teoretické perspektivy chápání diverzity 

(pozn. autora). 
64

 Jsou to to charakteristiky jako věk, pohlaví, rasa aj. (viz např. Milliken a Martins, 1996). 
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(Sokolovský a kol., 2009).  

Zatímco pojem integrace (spojování součástí v celek) vyjadřuje společné 

fungování, kterému předcházelo vyčlenění, inkluze (začlenění) vyjadřuje akt umístění 

dovnitř, do skupiny, do majoritní společnosti, školy – bez předchozí segregace (společnost 

se nepozastavuje nad odlišností a vítá odlišnost). V obsahu pojmů integrace a inkluze lze 

zaznamenat rozdíly, i když se často používají paralelně. Inkluze je (ve srovnání s termínem 

integrace) chápána v širším významovém i praktickém smyslu slova (Sokolovský a kol., 

2009). 

Typologie diverzity 

Existuje mnoho způsobů a přístupů k typologii diverzity (Podsiadlowski et al., 

2013).  V níže uvedeném textu se nachází vybrané pohledy na klasifikaci diverzity. 

Vědecké bádání a manažerská praxe přinesly četné přístupy a klasifikace diverzity, 

zejména demografické (Thomas a Ely, 2001; Hubbard 2004 aj.). Obecně platí, že diverzitu 

lze třídit do několika oblastí, vrstev nebo typů (např. Gardenswartz a Rowe, 1998; 

Hubbard, 2004; Management Consultancy Tschare
65

, 2010 aj.).  

Jako první zmíníme kategorizaci amerických autorek Gardenswartz a Rowe (1998). 

Toto rozdělení má čtyři tzv. „vrstvy“: 

 osobnost (např. vlastnosti, dovednosti a schopnosti), 

 vnitřní dimenze (interní charakteristiky jako např. pohlaví, rasa, etnický 

původ, inteligenční kvocient (IQ), sexuální orientace), 

 externí (vnější) dimenze (např. kultura, národnost, náboženství, manželský 

nebo rodičovský stav
66

), 

 organizační dimenze (např. pracovní pozice, oddělení, odbor). 

Výše uvedené vrstvy představují kontinuum směrem od jednotlivce a jeho 

charakteristik k organizační úrovni (viz Obrázek č. 2, dále dle MCT, 2010): 
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 Dále bude použita zkratka MCT (pozn. autora). 
66

 Stojí za zmínku, že autorky uvádějí v rámci jedné kategorie termíny, které existují na různých úrovních, 

např. kulturu lze vnímat jako nadřazený pojem národnosti nebo náboženství, které jsou vnímány jako 

jednotlivé vrstvy kultury (pozn. autora). 
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Obrázek č. 2: Klasifikační jednotky diverzity  

(Zdroj: Gardenswartz a Rowe, 1998 (český překlad je uveden v MCT, 2010)) 

 

První vrstva: Osobnost 

Nejvnitřnější kruh se nazývá osobnost, protože znamená nezaměnitelný způsob, jak 

jednotlivec myslí a jedná. Osobnost je výsledkem směsice individuality a osobních zážitků 

z minulosti. 

Druhá vrstva: „Vnitřní dimenze “ neboli „Středová dimenze“ 

Tato dimenze popisuje osobní vlastnosti jednotlivce nebo „skupinovou“ identitu, 

která výrazně formuje jednotlivce a jeho pozici ve společnosti a na pracovním trhu, kterou 

není lehké změnit, případně vůbec není možné změnit, např. věk. Příkladem může být 

pohlaví a sexuální orientace. 

 Tuto „středovou dimenzi“ tvoří také ty aspekty diverzity, na něž se velmi často 

zaměřují různá opatření a školení na zvyšování povědomí o významu a roli diverzity na 

pracovišti: genderová tématika, národnost a etnická příslušnost, příslušnost k sociální třídě, 

sexuální orientace, věk aj. 

Třetí vrstva: Vnější dimenze  

Tato vrstva zahrnuje vlastnosti, které lze změnit snadněji, nebo si je jednotlivec 

dokonce může (více či méně) sám vybrat, takže jsou do určité míry ovlivnitelné. Do vnější 

dimenze patří: geografická lokalita, příjem, osobní zvyklosti, trávení volného času, 

rodičovský a rodinný stav aj. 

U některých z těchto charakteristik nemusí být vždy zcela jasné, zda patří do vnitřní 
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či vnější vrstvy, což někdy záleží na kulturním či právním rámci. Z tohoto důvodu je 

například „náboženství“ zmíněno v obou dimenzích podle daného kulturního kontextu, 

neboť v jedné zemi by změna náboženství mohla vést k závažnému trestnímu stíhání, 

zatímco v jiné zemi by to byla jen pouhá administrativní záležitost.  

Čtvrtá vrstva: Organizační diverzita 

Charakteristické rysy této vrstvy jsou definovány příslušností k určitému podniku či 

instituci, jako např. náplň práce / pole působnosti, výzkumné zájmy / oblast studia, fakulta 

/ středisko / katedra / studovaný obor / služby a možnosti, místo práce / místo studia, typ 

úvazku, doba trvání zaměstnání / doba trvání studia apod. (tamtéž). 

Hubbardova klasifikace 

Americký poradce a výzkumník Hubbard (2004) nahlíží na diverzitu více 

z podnikového hlediska a rozlišuje mezi čtyřmi druhy diverzity
67

:  

 Diverzita pracovních sil souvisí se skupinovou a situační identitou, 

zahrnuje charakteristiky jako rasa
68

, pohlaví, etnický původ, atd. 

Charakteristiky diverzity pracovních sil jsou nejčastěji uváděným aspektem 

diverzity. 

 Diverzita chování souvisí s chováním jednotlivce, zahrnuje pracovní styl 

myšlení, styl učení, osobní hodnoty a očekávání aj. 

 Strukturální diverzita zahrnuje např. hierarchii a spolupráci v rámci 

organizace, mezi jejími obchodními partnery či zainteresovanými 

organizacemi. Potřebuje – li se organizace více opírat o týmy a projekty, mít 

flexibilnější, méně rozvrstvenou a více funkční strukturu napříč celým 

podnikem, znamená to, že musí principy diverzity adoptovat už ve fázi 

samotného nastavování firemní struktury (MCT, 2010). Strukturální 

                                                 
67

Překlad do češtiny je uveden dle MCT (2010). 
68

Pojem rasa je původně zoologický a botanický termín (dále dle Hajská, 2017)…pojmem rasa se ve svém 

původním, biologickém významu míní velká skupina lidí, kteří vykazují charakteristické vrozené, geneticky 

předávané znaky.  Rasa je tedy klasifikační jednotkou, do jednotlivých ras spadají nositelé přesně 

definovaných fyzických znaků (například určité barvy pleti, výšky postavy, barvy očí, vlasové struktury 

atp.)…Biologický termín rasa byl vlivem politického vývoje ve 20. století (rasistické teorie a různá „konečná 

řešení“ na základě příslušnosti k rase za druhé světové války, politika apartheidu např. v JAR, rasová 

nerovnost v USA až do 60. let atp.) a vlivem moderních vědeckých objevů na poli antropologie a genetiky 

zdiskreditován, mnoho společenských i přírodních vědců navrhuje nepoužívat tento sporný termín. 

Je důležité také říct, že slovo rasa se stalo součástí lidského povědomí, běžné slovní zásoby. V tomto smyslu 

rasa představuje skupinu osob, která sama sebe vnímá a je také ostatními vnímána jako odlišná na základě 

určitých biologicky předávaných znaků.  Rasa tedy není pouze biologickou kategorií, ale především sociální 

a kulturní (Hajská, 2017).  
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diverzita je právě místem, kde se jednotlivé korporátní akvizice a fúze 

stávají záležitostí diverzity v rámci promíchání různých firemních kultur, 

komunit, a hierarchií (viz Hubbard, 2004). 

 Business diverzita – podniková a globální diverzita, souvisí s rozmanitými 

skupinami zákazníků, zákaznickými trhy, inovačními procesy, kreativitou a 

manažerskými styly řízení projektů. Organizace mohou využívat a těžit z 

rozmanitého světa, „mikrokosmu“, který může ukázat a naučit organizaci o 

tom, co potřebuje vědět, aby uspěla v globálním měřítku (tamtéž).  

Hubbardova klasifikace (2004) ve svém základu má podobný styl uvažování jako 

systém čtyř vrstev od Gardenswartz a Rowe (1998), klade však větší důraz na podnikové 

hledisko a zařazuje diverzitu do dynamického podnikového prostředí. Další odlišností je, 

že jednotlivé úrovně v Hubbardově klasifikaci (2004) přesně neodpovídají svým 

zaměřením a obsahem čtyř vrstvám Gardenswartz a Rowe (1998). Hubbardovy první dva 

druhy diverzity jsou více zaměřené na jednotlivce, zbývající dvě vrstvy jsou zaměřené více 

na tým a organizaci, kdežto první tři vrstvy Gardenswartz a Rowe (1998) se orientují na 

perspektivu jednotlivce a až poslední vrstva je zaměřena na týmovou, příp. organizační 

úroveň. 

Další přístupy ke kategorizaci diverzity 

Další kategorizace diverzity má blízko k výše uvedeným rozdělením diverzity, 

nicméně přináší jiný a v některých ohledech komplexnější přehled a pochopení fungování 

diverzity na organizační a týmové úrovni.   

Demografické charakteristiky jsou definovány jako v jistém smyslu povrchní 

rozdíly, jež jsou snadno rozpoznatelné pozorovateli, tyto charakteristiky v sobě obsahují 

tyto jednotky: rasu, věk a gender (např. Milliken a Martins, 1996).  

Nedemografické charakteristiky neboli neviditelné charakteristiky, do sebe zahrnují 

vnitřní, hloubkové rozdíly, ke kterým patří hodnoty, postoje, vzdělanostní úroveň, délka 

působení v práci, na pracovním místě, znalosti a přesvědčení aj. (Yeager a Nafukho, 2011).  

Tyto typy hloubkové či „sekundární“ diverzity (Jehn a Bezrukova, 2010; Mannix a 

Neale, 2005 aj), jsou vnímány a zpracovány ostatními skrz verbální a neverbální 

komunikaci (Milliken a Martins, 1996).  

Poněkud jiné rozdělení nabízejí Horwitz a Horwitz (2007). Autoři rozdělují 

diverzitu na bio – demografickou diverzitu a diverzitu spojenou s úkolem / zadáním: 

 Bio – demografická diverzita popisuje vrozené charakteristiky členů týmů, 
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které jsou velmi jednoduše rozpoznatelné a kategorizovatelné (např. věk, 

gender a rasa / etnicita). 

 Diverzita spojená s úkolem/zadáním. Tento typ diverzity spojené 

s úkolem je získán, nabyt (např. funkční odbornost, vzdělání a délka 

působení v organizaci. Tento typ diverzity je vnímán jako více prospěšný 

pro splnění úkolů oproti bio – demografické charakteristice (tamtéž). 

Součástí diverzity (spojené s úkolem) je kognitivní (mentální) diverzita, 

kterou v týmovém kontextu lze definovat jako rozsah, ve kterém se členové 

týmu liší ve smyslu expertních znalostí, zkušeností a perspektiv (Miller et 

al., 1998, cit dle Horwitz a Horwitz, 2007). S pojmem kognitivní diverzita 

souvisí informační diverzita. Tento pojem je obsahově dost podobný 

kognitivní diverzitě avšak s poněkud širším zaměřením na obory působení 

v organizaci (viz dále). 

 

Informační diverzita 

Britská komise pro zaměstnanost a kvalifikace (UKCES, 2014) provedla studii, 

která se zaměřovala na budoucí tendence na trhu práce a dovednosti, které budoucí trh 

práce bude vyžadovat.  

Hlavními závěry jsou tato zjištění: základním faktorem úspěchu vzhledem 

k technologickému růstu a změnám v obchodních modelech bude průběžné přizpůsobování 

dovedností, zvýšení nároků na interdisciplinaritu, a prolínání jednotlivých dovedností. 

Inovační aktivity budou mít stále otevřenější povahu, větší roli bude hrát spolupráce se 

zákazníky, dodavateli a experty napříč sektory i disciplínami při vývoji nových výrobků a 

služeb (UKCES, 2014). Tato zjištění mají úzkou návaznost na informační diverzitu. 

Podle Roberge a van Dicka (2010) výzkumy, které se zabývají vztahy mezi 

diverzitou a rozhodováním / prací s informacemi, vycházejí z předpokladu, že rozmanitá 

pracovní síla podněcuje proces rozhodování zvýšením kreativity a míry inovací (např. De 

Dreu a West, 2001). Je tu patrný předpoklad a směr uvažování, že rozmanité skupiny mají 

větší možnosti a prostor nabídnout širší spektrum znalostí, nutných pro řešení 

úkolů/zadání, dovedností, schopností a pohledů, odlišných oproti jednotlivcům v 

homogenních týmech (Roberge a van Dick, 2010). Tento směr uvažování předpokládá, že 

diverzitní/heterogenní skupina může mít více kreativních a inovativních výsledků ve 

srovnání s méně rozmanitou skupinou.  



 

65 

 

 Dle Groschke (2016) se informační diverzita
69

 z hlediska kognitivní perspektivy 

zaměřuje na faktory, které mají úzký vztah s přímým výkonem povolání a míří na otázky, 

např. jak diverzita ve smyslu funkčních znalostí může pozitivně ovlivňovat týmovou 

výkonnost. Groschke (2016) uvádí, že v diverzitních  týmech je větší pravděpodobnost 

objevení se informace z širšího okruhu znalostí, dovedností díky rozmanitosti členů 

(tamtéž). 

Informační diverzita se také vztahuje ke znalostem a rozdílům ve vzdělávání mezi 

jednotlivci ve vědomostních základech a perspektivách díky výchově, zkušenostem a 

odborným znalostem, kterými jednotlivci skupinu obohacují (Jehn et al., 1999). Tyto 

rozdíly pravděpodobně vzniknou jako funkce odlišností mezi členy skupiny ve vzdělání, 

zkušenostech a odborných znalostech. Tyto rozdíly ve vzdělanostním zázemí, tréninku a 

pracovních zkušenostech zvyšují pravděpodobnost, že rozmanité pohledy a názory budou 

mít místo v rámci fungování skupiny (tamtéž). 

Jiní autoři definují informační diverzitu jako vzdělanostní a funkční
70

 odlišnosti 

mezi členy týmu (Yu a Cable, 2011).  

 Informační diverzita se skládá z následujících složek (Jehn et al., 1999): 

 různorodost vzdělání (zaměření: např. humanitní – technické, finance a 

obchod, psychologie, řízení a výroba apod.), 

 sféra (obor) působení v organizaci (např. marketing, podatelna, provoz), 

 pozice v organizaci (např. řadový zaměstnanec, management aj.).  

Při srovnání obsahu kognitivní (mentální) diverzity a informační diverzity lze 

uvést, že svým rozsahem a pojetím informační diverzita jsou si dost podobné, informační 

diverzita však v sobě pojímá obor působení v organizaci a pozici v organizaci. 

Studie zaměřené na informační diverzitu 

Výzkum 92 pracovních skupin provedený kolektivem autorů (Jehn et al, 1999) 

přinesl zjištění, že pro efektivní fungování týmu je nutná vysoká úroveň informační 

diverzity a nízká míra hodnotové diverzity
71

.  

Výzkum autorů Liang, Jiang, Klein a Yu (2010) provedený na 299 pracovnících ze 

                                                 
69

 V předkládané disertační práci informační diverzita spolu s genderovou a věkovou diverzitou budou tvořit 

jádro výzkumného zájmu, proto po každém teoretickém úvodu každého typu diverzity bude uveden přehled 

studií (pozn. autora). 
70 Informační diverzita se v některých publikacích objevuje jako synonymum funkční diverzity70 (např. 

Roberge a van Dick, 2010). 
71

 Dle Jehn et al. (1999) se hodnotová diverzita týká situací, kdy se členové týmu liší v tom smyslu, co si 

myslí o týmovém skutečném úkolu, cíli nebo zadání. 
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75 IT vývojářských týmů přinesl výsledky, že je kladný vztah mezi informační diverzitou a 

zlepšením kvality softwarových řešení i díky konfliktu a možnosti učení se plynoucí z 

diverzity. Informační diverzita rovněž nezvyšovala vztahové konflikty v týmech (tamtéž). 

Autoři zdůrazňují, že kvalita interakcí a učení může snižovat pravděpodobnost konfliktů 

(Liang, Jiang, Klein a Yu, 2010). 

Výzkum Jehn a Bezrukovy (2004), založený na analýze 1528 skupin z organizací 

ze žebříčku Fortune 500, přináší následující zjištění: 

 členové týmů, kteří se lišili ve funkčním zázemí (tedy představovali 

zaměstnance z administrativy, marketingu, klientských služeb, finance), 

měli větší pravděpodobnost dosažení vyšší úrovně kompozitních 

(složených) bonusů v odděleních, která zdůrazňovala organizační kulturu se 

zaměřením na člověka (angl. people – oriented) (viz Jehn a Bezrukova, 

2004). Autorky to vysvětlují tím, že fungování pracovišť, která se zaměřují 

na lidi a podporují kolektivního ducha a týmovou spolupráci, tvořivost a 

inovace, tím vlastně usnadňují působení jednotlivých diverzitních programů 

s požadovanými výkonnostními výsledky. Tyto závěry jsou v souladu se 

závěry studií Kochana et al. (2003) a dalších autorů (např. Podsiadlowski et 

al., 2013) a to, že práce v prostředí otevřeném kreativitě a diverzitě může 

přinášet vyšší míru úspěšnosti při plnění pracovních úkolů. Zaměstnanci v 

takových kolektivech měli větší tendenci k sebeidentifikaci s úspěchem 

týmu (Jehn a Bezrukova, 2004). Výsledkem bylo to, že členové týmů v 

takovém prostředí mohli generovat více obchodů, mít kratší dobu reakce, 

nižší výskyt chyb, dosahovat vyšší zákaznické spokojenosti a dosahovat 

vyšší výkonnosti z pohledu kvality, která obvykle souvisí s bonusy (viz 

Jehn a Bezrukova, 2004)
72

.  

 Dalším zjištěním bylo to, že nebyly nalezeny pozitivní korelace mezi 

výkonem a diverzitními týmy a to v prostředí, které zdůrazňují soutěživost 

(dále dle Jehn a Bezrukova, 2004). Jedním z vysvětlení bylo, že 

individualistické hodnoty (které charakterizují orientované kultury na 

soutěživost) mohou být ze své podstaty v rozporu se synergií, která je často 

výsledkem skupinové práce. Tyto hodnoty často vycházejí z organizační 

kultury ve společnosti. Výše uvedená zjištění zapadají do modelu, který byl 

                                                 
72

 Podobná kritéria výkonnosti lze také nalézt v kritériích Parmentera (2008). 
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vytvořen týmem Kochana et al. (2003) na základě analýzy dostupných 

studií a zkoumání diverzitních týmů ve 4 velkých organizacích. Jedním z 

klíčových zjištění bylo to, že skutečnost, zda diverzita bude mít pozitivní 

nebo negativní vliv na výkonnost, může záležet na jednotlivých aspektech 

organizační strategie, kultury a řízení lidských zdrojů (Kochan et al., 2003). 

Právě prostředí, které charakterizuje organizační kontext, kultura, strategie a 

HR politiky a praktiky, mají mít vliv na to, jak je ovlivněn vztah diverzity 

na týmové výstupy skrz vliv právě těchto výše zmíněných faktorů. 

 

Obrázek č. 3: Fungování diverzity v organizaci (Zdroj: Kochan et al., 2003) 
 

Ze studie Kochana et al. (2003) také vyplývá, že praktiky v rámci řízení lidských 

zdrojů podporují vytvoření pracovní síly, která má potřebné dovednosti pro to, aby 

proměnila diverzitu ve výhodu, která vede k pozitivním výsledkům. 

 Propojení organizační kultury
73

, HR strategií, praktik spolu s působením manažerů 

a zaměstnanců na úrovni týmů, které specifickým způsobem sdílejí hodnoty a vize 

společnosti (např. o roli diverzity ve společnosti/týmu), přivádějí ke koncepci, která má 

svoje místo i při analýze diverzity na pracovišti – 7S McKinsey
74

 (CIE, 2013). Všechny 

                                                 
73

 Rozbor tématu organizační kultury a definic lze najít v pracích např. Lukášové (2010), Konečné a Huber 

(2014), Anithy a Begum (2016). 

Organizační kulturu lze definovat jako nahromaděnou zkušenost organizace, která se projevuje v myšlení, 

cítění a chování příslušníků organizace. Organizační kultura determinuje chování lidí uvnitř organizace i 

chování organizace navenek, vůči vnějšímu prostředí…(Lukášová, 2010). 
74

Metoda 7S McKinsey patří do skupiny strategických modelů řízení vývoje společnosti (Peters, 

Watermanem a Phillips, 1980; CIE, 2013). Sedm bodů metody lze rozdělit do dvou hlavních skupin tzv. 

„tvrdých S“ a „měkkých S” (dále dle CIE, 2013). Do skupiny „tvrdých S“ patří strategie společnosti, 
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výše uvedené body (pilíře) modelu 7S se vzájemně ovlivňují, což ukazuje, že každý 

zaběhnutý systém fungování společnosti je složitý na provedení jakékoliv změny (tamtéž). 

Dalším relevantním údajem výzkumu Jehn a Bezrukovy (2004) je, že členové 

týmů, kteří se liší ve vzdělání, získávají vyšší množství kompozitních bonusů a to v 

prostředí, která zdůrazňovala zákaznicky orientované podnikatelské strategie, oproti těm, 

která to tak nečinila. Tyto výsledky poukazují na fakt, že zaměstnanci v těchto skupinách 

mohou lépe pochopit preference širšího spektra zákazníků a sladit marketingové úsilí a 

návrhy produktů, s preferencí zákazníků (Jehn a Bezrukova, 2004). Výsledky této studie 

rovněž uvádějí, že nebyl nalezen žádný moderující vliv diverzity na týmovou výkonnost a 

to pro kategorie věk, délky trvání působení na pracovišti, pohlaví a rasy. Možné vysvětlení 

tkví v samotných týmech s poměrně dlouhou dobou životnosti. V těchto skupinách se 

rozdíly ve věku, rase, pohlaví a délce trvání na pracovišti stávají méně relevantními a 

důležitými v průběhu času jako pro členy skupiny, kteří společně pracují a tráví velké 

množství času ve specifickém kontextu týmové práce (Jehn a Bezrukova, 2004). 

Tématu odlišnosti a dopadu na fungování týmu se věnovali Auh a Menguc (2005) 

ve skupinách top manažerských týmů. Autoři ve svém výzkumu sledovali tři skupiny 

odlišností: zkušenosti, rozdíly ve vzdělání a rozdíly ve funkčním zařazení pracovníka. 

První dvě skupiny odlišností s sebou nesly vyšší míru inovativnosti. Funkční rozdíly ale 

zhoršovaly schopnost týmové spolupráce. Autoři to vysvětlovali tím, že lidé s odlišným 

pracovním zázemím byli zvyklí na jiné způsoby práce a komunikace. Obecně jejich 

výsledky ukazují, že top manažerské týmy jsou více inovativní, pokud v sobě zahrnují 

určitý stupeň diverzity, ale zároveň se u nich kvůli diverzitě projevují určité problémy 

v komunikaci (tamtéž).  

Auh a Menguc (2005) také poukázali na roli managementu diverzity, díky kterému 

lze zmírnit záporné vlivy nadměrné diverzity pro to, aby ty pozitivní převládly.  

Kilduff et al. (2000) v rámci exekutivního vzdělávání zkoumali vztah mezi 

demografickou a kognitivní diverzitou a reciproční vztah mezi diverzitou a výkonností 

firmy. 

Výzkum probíhal v rámci manažerské simulace řízení 35 firem MARKSTRAT na 

souboru 159 účastníků z řad manažerů. Klíčovým poznatkem bylo, že úspěšnější týmy 

byly ty týmy, které měly větší míru kognitivní diverzity, což je koncept blízký informační 

                                                                                                                                                    
struktura společnosti a systémy používané společností. Do skupiny tzv. „měkkých S“ patří: styl společnosti, 

zaměstnanci (staff), sdílené hodnoty a dovednosti (skills) (tamtéž).  

V předkládané práci bude metoda 7S byla použita jako struktura pro pilotáž a částečně i pro předvýzkum 

(pozn. autora). 
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diverzitě. Autoři poukazují na fakt, že úspěšné týmy byly schopny uchopit a pracovat se 

svou rozmanitostí a časem ji dokonce snížit (tamtéž). 

Stojí také za zmínku, že týmy, které se s rozmanitostí nedokázaly vyrovnat, 

dopadly tak, že se jejich odlišné názory a postoje v průběhu simulace začaly vyhrocovat a 

to působilo negativně na úspěch týmu. 

Metaanalýza provedená Bell et al. (2011) se zaměřením na vztah mezi diverzitou a 

týmovou výkonností, přinesla zjištění, že funkční rozmanitost (typy znalostí v rámci týmu 

(finance, marketing, výzkum a vývoj) stejně jako tvarování postojů a perspektiv v rámci 

týmu) má mírně pozitivní vztah s celkovou týmovou výkonností a taktéž ovlivňuje 

týmovou kreativitu a inovativnost.  

Nejsilnější pozitivní vztah byl v rámci výzkumu prokázán u týmů se zaměřením na 

vývoj produktu a designu. Pojetí funkční rozmanitosti je blízké pojetí informační diverzity 

(Bell et al., 2011). 

Horwitz a Horwitz (2007) uvádějí tyto závěry metaanalýzy se zaměřením na 

týmovou diverzitu:  

 diverzita týkající se samotného úkolu (zkušenosti, znalosti, dovednosti 

apod.) pozitivně souvisí s výkonností a to v oblasti kvality a kvantity, 

 vztah mezi demografickou diverzitou
75

 a týmovou výkonností
76

 nebyl 

potvrzen; vliv typu týmu na vztah mezi demografickou diverzitou a 

týmovou výkonností nebyl zjištěn. Tento poznatek je v rozporu se závěry, 

že diverzita zvyšuje výkonnosti týmů, které se zaměřují na hledání a řešení 

kreativních a inovativních problémů a úkolů,
77

 

 diverzita se ukázala jako přínosná pro řešení více komplexních úkolů, 

založených na využití rozmanitých znalostí než pro jednoduché, rutinní 

úkoly,
78

 

 formování týmů jedině na základě demografických atributů nemusí vést 

k maximalizaci benefitů/přínosů diverzity v týmech; čili jednoduché zvýšení 

přítomnosti diverzity v týmech se neukazuje jako efektivní strategie 

(tamtéž). 

                                                 
75

Autoři studie neuvádějí konkrétně, jaké typy demografické diverzity mají na mysli, pravděpodobně jde o 

věk, pohlaví a rasu. 
76 Týmová výkonnost tu byla měřena s ohledem na kvantifikovatelná kritéria: (a) počet myšlenek a 

generovaných výstupů a (b) čas, který zabralo splnění určitého úkolu. 
77 Viz např. Milliken a Martins (1996). 
78Viz také van Knippenberg a Schippers (2007). 
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Další metaanalýza, provedená Joshi a Roh (2009), přinesla podobné závěry a to, že 

přímý vztah mezi diverzitou a týmovou výkonností nebyl potvrzen. Jejich analýza týmové 

výkonnosti 8757 týmů z 39 studií nenašla dostatečně věrohodné důkazy o signifikantním 

přímém vztahu.  

Výše uvedené závěry lze doplnit poznatkem, že na jednu stranu mohou mít 

diverzitní týmy vyšší výkonnost, na druhou stranu diverzita v týmu může zvyšovat 

pravděpodobnost potenciálního konfliktu
79

 (Milliken a Martins, 1996; Garcia – Prieto et 

al., 2003, Auh a Menguc, 2005, aj.) 

Na základě výše uvedených informací lze vyvodit závěr, že zvýšená míra diverzity 

může vést k vyšší výkonnosti či inovativnosti jen tehdy, pokud je cíleně využívána a 

alespoň nějakým způsobem řízena, jinak dokáže způsobit víc problémů než přínosů.  

Z výše uvedených studií lze definovat pro empirickou část několik závěrů:  

 informační diverzita (různorodost vzdělání, sféra (obor) působení v 

organizaci a pozice ve firmě) má pozitivní vztah s výkonností týmu. 

V empirické části pozornost bude zaměřena na dva faktory informační 

diverzity: rozmanitost vzdělání a pracovní zkušenosti, 

 informační diverzita se jeví jako přínosná pro řešení více komplexních 

úkolů, založených na využití rozmanitých znalostí než pro jednoduché, 

rutinní úkoly v týmech, jejichž působení je blízké projektovému formátu 

práce. 

 

Dalším způsobem, jak rozdělit diverzitu, je třídění na genderovou, věkovou a 

etnickou (např. Zpráva, 2008). V následující části téma genderu a věku bude rozebráno 

podrobněji než etnikum. 

 

Genderová diverzita 

Gender je termín, který vyjadřuje kulturní, sociální a psychologickou povahu 

rozdílů mezi muži a ženami (Člověk v tísni, ~2017). Oproti konceptu „pohlaví“ (angl. sex), 

který vychází z odlišnosti muže a ženy jako neměnné biologické danosti, se tento koncept 

zaměřuje na její sociokulturní podmíněnost a proměnnost (tamtéž). Pojem gender lze 

definovat jako organizovaný vzorec sociálních aktivit, charakteristik, vztahů a statusu 

připsaného na základě pohlaví a jejich efektů na jedince, skupiny i instituce. Kategorie 

                                                 
79

Stojí však za zmínku, že konflikt nemusí být vždy negativním jevem v rámci týmu (pozn. autora). 
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genderu prostupuje celou sociální realitu a je neustále znovu vytvářena v mezilidských 

vztazích (Člověk v tísni, ~2017).  

Podle Sokolovského a kol. (2009) diverzitu genderovou a pohlaví vymezuje rozdíl 

mezi biologickým pohlavím a genderem (společností přiřazenými charakteristikami) 

včetně rozdílů mezi majoritní heterosexuální a minoritní homosexuální orientací (tamtéž). 

Genderová diverzita stejně jako ostatní typy diverzity je součástí personálních 

aktivit, poněvadž genderová problematika ovlivňuje přijímání nových pracovníků, 

pracovní procesy, fungování v rámci pracovních úkolů, organizování a propojování 

činností, výsledků práce, pracovních schopností a pracovního chování (volně dle Vojtovič, 

2011). O genderové rovnosti se začalo více diskutovat koncem devadesátých let, dnes se jí 

věnuje řada neziskových organizací. V české společnosti byla a je genderová rovnost 

jednou z priorit EU
80

, na kterou byly zaměřeny i směrnice a opatření EU. S oblastí 

genderové diverzity je spojena disciplína Management genderových vztahů, jehož cílem je 

vytvoření a udržování rovných příležitostí v organizacích (Křížková a Pavlica, 2004). S tím 

souvisí i další pojem genderově integrovaná organizace (viz Křížková a Pavlica, 2004), 

jejíž uspořádání a praktické fungování se odvíjí od systematického prosazování principu 

rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (tamtéž). 

Studie zaměřené na genderovou diverzitu 

Podle metaanalýzy se zaměřením na identifikaci vlivu pohlaví na týmovou 

produktivitu provedené Woodem (1987) lze mimo jiné usuzovat, že genderově smíšené 

týmy podávají v průměru lepší výkon než skupiny složené jen z příslušníků stejného 

pohlaví. 

Podnětné výsledky přináší výzkum The Lehman Brothers Centre for Women in 

Business (2007), který byl proveden v období 2006/2007 a zaměřoval se na hledání v 

genderově diverzitních týmech, ve výsledku bylo zapojeno 21 organizací v 17 zemích a 

celkem 100 týmů s celkovým počtem 1 400 členů pomocí online formuláře.  

Jedním z klíčových závěrů je, že např. pro podporu inovačního potenciálu týmu, se 

ve výzkumu ukázaly jako vhodné proporce 50 % mužů a 50 % žen. Dalším zjištěním bylo, 

že pokud se počet žen blížil k 60 % v týmu, vytvářely se ještě lepší podmínky ve vztahu k 

pocitu sebejistoty v týmu The Lehman Brothers Centre for Women in Business (2007). 

Již zmiňovaný gender může vést k menšímu výskytu konfliktů na rozdíl od jiných 

typů diverzity – tento jev se ukázal ve výzkumu zaměstnanců federálních agentur v USA – 
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 V textu Zprávy autoři definují priority EU jako priority Evropské Komise (Zpráva, 2008). 
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2004 Federal Human Capital Survey (Choi a Rainey, 2010). Jejich výzkum také přinesl 

poznatek, že pokud na pracovištích byly proporce mužů a žen podobné/shodné, 

organizační výkonnost byla vnímána jako vyšší oproti pracovištím s odlišným poměrem 

mužů a žen (tamtéž). 

Autoři navrhují vysvětlení, že gender jako faktor může vést k menšímu výskytu 

konfliktu
81

 na rozdíl od jiných typů diverzity (např. s rasou), tedy zvyšující pozitivní efekt 

diverzity na organizační výkonnost
 
a může vyžadovat mnohem méně nákladů na řešení 

konfliktů a koordinaci (tamtéž). Na druhou stranu ani smíšený tým nemusí být 

bezproblémový (Horváthová, 2008). 

 Jiný výzkum se zaměřením na demografickou diverzitu (pohlaví, věk, rasa) ukázal, 

že pokud byly týmy úzce zaměřené na plnění úkolů, pak střední úroveň demografické 

rozmanitosti podporovala kreativitu a inovace týmu (Gonzalez – Roma et al., 2002).  

Naopak velmi vysoké nebo příliš nízké úrovně demografické rozmanitosti byly spojeny 

s nízkými úrovněmi kreativity a inovací (tamtéž).
82

  

Na základě výše uvedených informací v empirické části bude použito předpokladu, 

že genderově diverzitní týmy podávají lepší výkonnost než týmy homogenní.  

 

Etnická diverzita 
 

Pojem etnikum se používá k členění lidstva na skupiny pomocí kulturně 

vyjádřených totožností a odlišností jejích členů. „Etnikum“ či etnická skupina od 70. let 

20. století nahrazuje termín „kmen“ (Člověk v tísni, ~2017).  

Etnicitu
83

 lze určovat podle zjevných komponentů (jazyk, rasa, kultura, soc. 

struktura) a komponentů subjektivních (etnická identita). Stojí za zmínku, že slovo 

„etnicita“ je sémanticky těžko uchopitelný termín, třebaže se jedná o velmi frekventovaný 

výraz i ve společenskovědním kontextu (Hirt, 2007). 

Etnikum není jednotkou reálnou, ale jednotkou pomyslnou a konstruovanou. Na 

základě tzv. etnicity se členové etnické skupiny buď sami vědomě odlišují od členů jiných 

etnických skupin, nebo jsou jako odlišní identifikováni. Důležitým prvkem je symbolicky 

vyjádřená sounáležitost a odlišnost („my – oni“) (viz Člověk v tísni, 2017). 
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Rovněž v rámci této diskuze lze vyslovit domněnku, že tu může fungovat mýtus a stereotypní vzorec 

chování, že se muži v přítomnosti žen nehádají. Tento fakt může souviset se stereotypem ztráty tváře muže 

před ženou tím, že projeví emoce podobného typu (pozn. autora). 
82

K podobným závěrům dospěli Grund a Westergaard – Nielsen (2008), kteří zkoumali vztah mezi 

průměrným věkem zaměstnanců a výkonností podniků.  
83

 V daném kontextu Člověk v tísni (~2017) používá pojmy „etnicita“a „etnikum“ jako synonyma. Rozborem 

vztahů mezi těmito a dalšími pojmy nabízí Hirt (2007) (pozn. autora). 
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V souvislosti s výše uvedeným lze zdůraznit diverzitu etnickou, která bývá 

v českém prostředí nejčastěji diskutována v souvislosti s romským etnikem (viz Vláda ČR, 

2004; Bláha, Čopíková a Horváthová, 2016)
84

.  

Dle Sokolovského a kol. (2009) je etnická diverzita taková, která vymezuje znaky 

národnostních skupin, jejich dělení na menšiny a většiny – ve vztahu k národnímu státu, 

okolním státům, k Evropské unii apod. 

S etnickou diverzitou souvisí otázka multikulturality. Dle Balvína (2012) 

multikulturalita je pojmem, který označuje existenci různorodých kultur v současném 

světě.  

Dle organizace Člověk v tísni (~2017) je multikulturalismus pojmem, který se 

obecně týká alespoň jedné z následujících problematik: problematiky rasy, 

socioekonomické třídy, rodové příslušnosti, jazyka, kultury sexuální preference či tělesné 

nebo duševní handicapovanosti. Termínu se užívá v různých významových odstínech a 

může označovat odlišné skutečnosti (tamtéž): 

 stav: Multikulturalismus představuje koexistenci různých sociokulturních 

skupin se specifickými systémy institucí, tradic, významů, postojů a hodnot. 

Mezi těmito skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci; 

 proces: Multikulturalismus jako dynamická výměna kulturních statků, 

vzájemné ovlivňování různorodých kulturních systémů, příp. i vznik 

systémů kvalitativně nových (tzv. melting pot
85

); 

 vědecká teorie: Multikulturalismus je transdisciplinární vědeckou teorií, 

která se zabývá různými aspekty sociokulturní diverzity. V centru zájmu 

stojí pluralita světů, sociokulturních vzorců, komunikačních kódů a 

zkoumání možností přechodů a směny mezi relativně uzavřenými 

kulturními systémy (viz kulturní relativismus). Teorie multikulturalismu 

kombinuje antropologické, filosofické, sociologické, psychologické, 

politologické, ekonomické a další přístupy; 

 společenský cíl: Multikulturalismus znamená též úsilí o vytvoření pluralitní 

společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Soužití je 
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 Stojí za zmínku, že v publikaci „Řízení lidských zdrojů. Nové trendy“ autoři Bláha, Čopíková a Horváthová 

(2016) věnují popisu etnické diverzity jednu větu (s. 176): „Etnická diverzita bývá nejčastěji diskutována 

v souvislosti s rómským etnikem.“ V další větě autoři uvádějí, že „jiné aspekty diverzity než genderová a 

etnická nejsou zatím bohužel příliš vnímány“ (s. 176). 
85

  Dle Matysové (2012) „melting pot“ je situací, kdy se kultury „přetaví“ a vzniká nová kultura, pro kterou 

není důležité, která kulturní specifi ka byla zachována, nýbrž je věnována pozornost intenzivním interakcím 

mezi jednotlivci. 
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založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a konstruktivní 

spolupráce. Důležitou složkou a nástrojem multikulturalismu je 

interkulturní výchova. 

Pojímání multikulturalismu v rámci disertační práce je nejblíž pojímání 

multikulturalismu jako procesu, dynamické výměny kulturních statků, vzájemné 

ovlivňování různorodých kulturních systémů, popř. vznik kvalitativně nových systémů.  

Věková diverzita  

Věková diverzita je jedním z nejdůležitějších a nejaktuálnějších témat moderního 

HR managementu a ekonomie (Covvarubias – Venegas  a  Groblschegg, 2013; Sauberer, 

2015).  

Věková diverzita vymezuje věkovou strukturu společnosti dle kalendářního věku a 

kvality života v jednotlivých etapách života včetně stanovení typických rysů jednotlivých 

etap lidského života a vymezení a členění např. menšiny seniorů (Sokolovský a kol., 

2009). 

Odlišná od Sokolovského a kol. (2009) je definice věkové diverzity Štorové (2016), 

dle které věkovou diverzitu lze vnímat jako personální řízení s ohledem na věk, schopnosti 

a potenciál zaměstnanců. Jeho hlavním principem je, aby každý pracovník měl možnost 

svůj potenciál využít a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku.  

Problematika věkové diverzity je velmi aktuální i pro Českou republiku a je široce 

diskutována v odborné literatuře: stárnutí populace (Rašticová a Senichev, 2011; Konečný, 

2013), přínosy zaměstnáváni starších lidí (Bedrnová, Nový a kol., 2007; Rašticová et al., 

2013), přístupy různých věkových „generací“ k práci a jejich charakteristiky (Štorová, 

2012; Covarrubias – Venegas a Groblschegg, 2013) aj.  

Stojí také za zmínku, že výše uvedený přístup, založený na „položkách a 

seznamech“ diverzity se již v mnoha společnostech překonává, zejména v těch, kde je 

diverzita zařazena do strategického rozvoje a značky společnosti, jako je např. Sodexo (viz 

Llopis, 2011). Příkladem je poradenská společnost KPMG, podle které diverzita již přišla 

z fáze „nice – to – have“, do fáze „must – have“ pro společnosti jako strategický 

podnikatelský imperativ a faktor udržitelného rozvoje (Hannah in Llopis, 2011).  

Studie zaměřené na věkovou diverzitu 

Na začátek uvažování o věku v týmech stojí za zmínku výsledky Chartered Institute 

of Personnel and Development – CIPD (2014), které uvádí, že třetina zaměstnanců 

v mezigenerační spolupráci nevidí absolutně žádný problém; za hlavní přínos zaměstnanci 
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i zaměstnavatelé považují sdílení znalostí a větší inovativnost.  Spolupráce rozdílných 

generací také přispívá k více inspirujícímu a kreativnějšímu prostředí (CIPD, 2014).  

Výsledky této studie také naznačují, že 46 % všech zaměstnavatelů zapojených do 

výzkumu, konstatuje, že linioví manažeři nejsou nijak školeni v řízení týmů složených z 

příslušníků různých generací a jejich organizace v tomto směru neplánuje žádné změny. 

Zaměstnanci jsou si daleko vice než zaměstnavatelé vědomi příležitostí k inovacím, které 

nabízejí věkově rozdílné týmy (tamtéž). 

Další studie, která zdůrazňovala faktor posouzení a vnímání věku ze strany členů 

týmů (Liebermann, Wegge, Jungmann a Schmidt, 2013), přinesla tato zjištění: fungování 

týmu není přímo ovlivněno věkovými rozdíly, ale věkovými stereotypy členů týmu, které 

tyto stereotypy připisují ostatním a podle nich se chovají (tamtéž). 

Je důležité zmínit, že věková rozmanitost pozitivně koreluje s výkonem a to pouze 

ve skupinách, které řešily složité rozhodovací úlohy (Wegge, Roth, Neubach, Schmidt a 

Kanfer, 2008).  

Grund a Werstergaard – Nielsen (2008) ve svém výzkumu analyzovali data 

několika tisíc soukromých společností s minimálním počtem zaměstnanců 20 a další data o 

zaměstnancích v Dánsku. Výzkum byl zaměřen na analýzu vztahů mezi výkonností firmy 

(měřena pomocí přidané hodnoty na zaměstnance) a střední hodnotou a standardní 

odchylkou věku pracovních týmů ve firmách v Dánsku. Z jejich zjištění je patrné, že 

existuje pyramidální inverzní vzájemný vztah ve tvaru písmene U mezi střední hodnotou 

resp. směrodatnou odchylkou věku a výkonem, resp. přidanou hodnotou na zaměstnance. 

Firmy se směrodatnou odchylkou kolem deseti let měly nejvyšší hodnotu pro přidanou 

hodnotu na zaměstnance. Naproti tomu firmy s věkově buď velmi homogenními, nebo 

velmi heterogenními pracovními týmy mají mnohem menší přidanou hodnotu (tamtéž). 

Výzkum Genkovy a Okonek (2013) na souboru 126 respondentů odlišného věku 

přinesl zjištění, že obecně starší zaměstnanci mohou mít vyšší pracovní spokojenost než 

mladší zaměstnanci / pracovníci.  Kvalitativně se však objevují rozdíly: starší pracovníci, 

kteří jsou spokojení se svým pracovním životem, nesledují (progresivní) sekundární cíle a 

snaží se, pokud je to možné, zachovávat status quo (stabilizace) (tamtéž). V případě 

výskytu nespokojenosti starší „spadli“ do pasivního stavu (fixace) a nečinili konstruktivní 

činy s cílem dostat se z dané situace (Genkova a Okonek, 2013).  

Podnětné poznatky přináší i výzkum, který zkoumal zvládání problémů různými 

věkovými skupinami pracovníků: mladší skupina pracovníků (23 – 29 let) byla relativně 

více dysfunkční při zvládání problémů než středně věková skupina pracovníků (30 – 39 
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let) nebo skupina vyššího věku (40 – 58 let) (Srivastav, 2007, cit dle Konečný, 2013).  Pod 

tlakem střední věková skupina a vyšší věková skupina byly funkční, ale mladší věková 

skupina pokračovala být dysfunkční (tamtéž).  

Na základě těchto zjištění se definuje doporučení, že lepší práce může být odvedena 

v organizacích, kde je tlak směřován na skupiny středního a vyššího věku (tamtéž).  

Možným přínosem zaměstnávání starších pracovníků je, že věková rozmanitost 

umožňuje vytvoření heterogenních týmů s komplexním mixem zkušeností a nových 

perspektiv, napomáhá transferu znalostí, dovedností a know – how mezi generacemi, 

motivaci starších pracovníků a vyhnutí se „vlnám“ v procesu náboru a odchodu 

zaměstnanců z podniku (Walker, 2005).  

Kombinaci starších a mladších členů týmů doporučuje i Kolik (2010), který uvádí, 

že v případě prodeje inovativních produktů je efektivní formování skupiny složené ze 

zkušenějších a mladších kolegů. Častou praxí je právě zapojování výhradně mladších 

obchodníků při prodeji nového produktu a vytváření obchodních týmů výhradně z věkově 

podobných jednotlivců, kdežto starší kolegové byli tlačeni k prodeji již starších produktů 

s vysvětlením, že není vhodné měnit strukturu a zaběhlý způsob komunikace s distributory. 

Ve výsledku ztráty z nezdařilé expanze nového produktu převyšovaly výhody firemního 

statusu – quo (tamtéž).  

Toto platí obzvláště pro sektor služeb, zaměstnavatelé vidí výhody 

v přizpůsobování věkového rozmezí svých zaměstnanců s cílem efektivněji reagovat a 

odrážet věkové složení jejich klientů (upraveno dle Žnidaršič a Dimovski, 2010).  

Na základě výše uvedeného textu pro výzkumné účely bude použit předpoklad, že 

věkově diverzitní týmy budou výkonnější než týmy věkově homogenní. 

 

Teoretické perspektivy chápání diverzity  

Diverzita ovlivňuje týmy ve třech potenciálně protichůdných směrech (Mannix a 

Neale, 2005).  

První směr je založen na teorii podobnosti – přitažlivosti (Byrne, 1971; Lau a 

Murnigham, 1998). Shoda v takových charakteristikách jako jsou postoje, hodnoty a 

přesvědčení budou usnadňovat interpersonální komunikaci (Mannix a Neale, 2005). Z toho 

vyplývá, že lidé mají tendenci pracovat s a spolupracovat s lidmi, kteří jsou jim podobní ve 

smyslu hodnot, přesvědčení a postojů (Williams a O´Reilly, 1998 aj.). Z tohoto pohledu 

má např. demografická diverzita záporný vliv na práci skupiny a je nutno k tomu při 
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vytváření skupiny přihlížet.  

Skupinové třecí plochy „rozdělují členy skupiny na základě jednoho nebo několika 

atributů“ (Lau a Murnigham, 1998), přičemž demografické proměnné mohou vést k 

vytváření podskupin; příkladem mohou být podskupiny dle pohlaví nebo na základě rasy či 

národnosti (tamtéž). Důležitým faktem je, že existují specifické kategorie, na které se lidé 

mohou zaměřovat v situaci, kdy je potřeba zařadit ostatní – jsou to kategorie jako rasa, 

gender, hodnoty nebo přesvědčení – jsou často těmi kategoriemi, které jsou nejvíce 

charakteristické ve specifických sociálních kontextech. Samotný proces sociální 

kategorizace aktivuje odlišná očekávání pro zařazení do kategorií lidí „in – group“ a „out – 

group“, tedy rozdělení na členy „naší“ skupiny a „odlišné“ skupiny. Toto rozdělení vytváří 

předpoklad pro stereotypizaci, v rámci které příslušníci „odlišné“ skupiny jsou posuzovány 

mnohem více stereotypně než příslušníci „in – group“, tedy vlastní skupiny (Mannix a 

Neale, 2005).  

Druhý směr je postaven na teorii sociální identity a sociální kategorizační teorie 

(Tajfel, 1982; Tajfel a Turner, 1986 aj.). Dle této teorie mají lidé tendenci kategorizovat 

sebe samotné v rámci specifických skupin a kategorizovat ostatní jako „outsidery“ nebo 

součást jiných skupin (tamtéž). Lidé se chovají ke členům vlastní skupiny příznivěji než 

k členům jiných skupin, upřednostňují je a zároveň ostatním, kteří nepatří do jejich 

skupiny, přisuzují stereotypní rysy (viz také Stahl et al., 2010).  

Na základě prvních dvou perspektiv lze předpokládat, že vliv diverzity na 

fungování týmů bude negativní, protože toto činí sociální procesy více komplikovanými. 

Třetí perspektiva, která vychází z teorie zabývající se zpracováním informací, 

diverzitu vnímá odlišně (viz Phillips, Mannix, Neale, a Gruenfeld, 2004). Podle ní 

diverzita obohacuje tým, pokrývá širší záběr informací, zasahuje do širšího záběru 

sociálních sítí a perspektiv a může usnadnit proces zvládání problémů, kreativity, inovací a 

adaptability (Mannix a Neale, 2005). Tato perspektiva „nabízí“ mnohem optimističtější 

pohled a představu o diverzitě (tamtéž). Podle této perspektivy jednotlivci v diverzitních 

týmech mají přístup k ostatním členům týmů, kteří mají odlišné zázemí, kontakty, 

informace, dovednosti a jiné relevantní faktory. Tato „přidaná“ hodnota informace by měla 

zvýšit skupinové výsledky i v situaci, kdyby byly jisté koordinační komplikace pro 

skupinu. Tato perspektiva „nabízí“ mnohem optimističtější pohled a představu o diverzitě 

(Mannix a Neale, 2005).  

 Výsledky předkládané práce mají právě potenciál přispět k výše uvedeným 

perspektivám a ujasnit si více souvislostí mezi diverzitou, fungováním týmu a dalšími 
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relevantními faktory. 

 

1.3.2 Vymezení pojmu diverzitní management 

Existují různé přístupy definující diverzitní management, jejichž přehled lze vidět 

v následující tabulce č. 6. Do přehledu byly zařazeny klíčové definice, na základě kterých 

lze ilustrovat vývoj uvažování o diverzitním managementu. 

 Tabulka č. 6: Definice diverzitního managementu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Autor 
Definice 

Cox, 1993 

Souhrn organizačních postupů a praktik pro řízení lidí s cílem 

maximalizovat potenciální výhody diverzity. 

Hubbard, 2004 

 

Proces plánování, který slouží pro organizování, řízení a podporu mixu 

společenské různorodosti a to tak, že přináší měřitelný rozdíl pro 

výkon organizace.“ 

Keil et al., 2007 

Aktivní a vědomé vytváření strategického, hodnotově orientovaného 

komunikačního a řídícího procesu orientovaného na budoucnost, 

spočívajícího v akceptaci a využití určitých rozdílů a podobností jako 

potenciální hnací síly organizace. Tento proces v organizaci vytváří 

přidanou hodnotu. 

Velíšková, 2007a 

Koncept zvládání odlišností (a podobností) – řízení rozmanitosti v 

pracovním prostředí. 

Brodský a Teturová, 2008 

Manažerský přístup, který prosazuje různorodost na pracovišti jako 

jeden z prostředků vyšší efektivity práce. 

ÖNORM s 2501 

(in Sauberer, 2015) 

Strategický manažerský přístup k řízení zaměřený na cílené 

zhodnocení a záměrné využití rozmanitosti osob a příslušných 

organizačních „prostředí“ nebo stakeholderů s cílem vytvořit 

strukturální a sociální podmínky, ve kterých všichni zaměstnanci 

mohou rozvíjet své schopnosti a tím dosáhnout plného výkonu ve 

prospěch všech zapojených stran a pro dosažení organizačního 

úspěchu. 

Glossary, 2009 

Proces směřující k vytváření a prosazování pozitivního pracovního 

prostředí, ve kterém jsou ceněny podobnosti i rozdílnosti lidí (včetně 

respektování jejich speciálních potřeb, vyplývajících z přítomnosti 

zdravotního postižení), kteří tak mohou uplatnit svůj potenciál a 

maximalizovat svůj přínos k strategickým plánům a cílům organizace. 

Sokolovský a kol., 2009 

Proces změny konceptu řízení, který vyžaduje řadu předpokladů, 

ovlivňuje celou podnikovou (organizační) kulturu a cíleně ji mění.  

Je to zároveň nástroj podnikového vedení organizace, který jako 

souhrn opatření vede k tomu, že organizace odlišnosti akceptuje, 

respektuje a využívá je jakožto pozitivní přínos k dosažení úspěchu 

firmy. 
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MCT, 2010 

Řízení diverzity realizují lidé a tak se také opírá o jejich přístupy, 

hodnoty a přesvědčení. Přestože řízení diverzity překračuje jednotlivce 

v organizaci, je nutné, aby jej lidé mezi sebe přijali a integrovali.  

Proto je proces řízení diverzity také procesem zvyšování 

sebeuvědomění a změny hodnot, který využívá i podnikového 

vzdělávání, jako např. školení o diverzitě.  

Egerová et al., 2013 

Záležitost celé organizace. Je to obchodní strategie zaměřená na 

využití potenciálu členů organizace s cílem dosáhnout konkurenční 

výhody. 

Sauberer, 2015 

Koncept zvládání odlišností na úrovni celé společnosti (politiky státu, 

práva a zákonů). 

 

Při pohledu na jednotlivé definice, uvedené výše, je vidět, že čím blíže do 

současnosti, tím je větší důraz na diverzitní management jako na záležitost celé organizace, 

stejně jako na záměrné využití rozmanitosti osob v organizačním prostředí. Lze souhlasit 

se Sokolovským a kol. (2009), že diverzitní management neovlivňuje pouze personální 

management, nýbrž celou organizační kulturu. 

Dalším důležitým faktorem při analýze definic je důraz na manažerskou úlohu v 

rámci řízení diverzity a na to, že podstatou diverzitního managementu je integrace principů 

a postupů diverzity do každodenní manažerské praxe a do procesu učení se v rámci 

organizace (Keil et al., 2007). Definice od Keile et al. (2007) je významná tím, že 

zdůrazňuje nejen odlišnost, ale i podobnost, což je významný bod v rámci diverzitního 

managementu.  

Výše uvedené úvahy lze rozvést do podoby cílů, které jsou uvedené níže. 

MCT (2010) v tomto ohledu vnímá diverzitní management jako strukturovaný, 

střednědobý proces změny řízení organizací, jehož cílem je vytvoření takové organizace, 

která rozvíjí a profituje z organizační struktury a kultury orientované na diverzitu. 

Podrobněji lze cíle diverzitního managementu uvést následovně (dále dle MCT, 2010): 

 vysoce výkonná organizace, v níž může každý jednotlivec naplno využívat 

svůj potenciál, 

 oživení podnikové kultury, 

 aktualizace prohlášení o misi dané organizace a její vize, 

 zvýšení všech srovnávacích měřítek pro zaměstnance, posílení jejich 

týmového ducha a produktivity, 

 optimalizace spokojenosti klientů a zákazníků (tamtéž). 
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Historie a vznik diverzitního managementu  

Diverzitní management se aktivně rozvíjí již několik dekád (Holvino a Kamp, 

2009). Podle Fučíkové (2013) dokonce ani globalizace a rozšíření multinacionálních 

společností nevedly ke sjednocení disciplíny a organizace si v jednotlivých kulturních 

rámcích v řízení diverzity zachovávají svá specifika.  

Také pobočky firem působící v jiném prostředí než mateřská firma se částečně 

přizpůsobují místním podmínkám a vzniká úplně nový hybridní přístup (tamtéž). Na 

specifický vývoj diverzitního managementu na jednotlivých kontinentech poukazuje i 

MCM (2010) a Fučíková (2013). 

Severní Amerika 

Praxe diverzitního managementu má své kořeny ve Spojených státech amerických, 

kde se na konci osmdesátých let 20. století rozvinula z jiných opatření a politik na 

vyrovnávání šancí na trhu práce pro znevýhodněné skupiny – ženy, etnické a rasové 

menšiny nebo lidi se zdravotním postižením (Bosnicová, 2012). Někteří autoři uvádějí 

Spojené státy americké a Kanadu (MCM, 2010). Diverzitní management je tedy relativně 

nový přístup k managementu, který se od té doby šíří v USA (Janssens a Steyaert, 2003).  

Při pohledu na důvody vzniku diverzitního managementu si lze všimnout toho, že 

půdu pro jeho šíření připravila sociální a politická hnutí již v 60. a 70. letech – především 

hnutí African – American – Civil Rights Movement, dále druhá vlna ženského hnutí atd. 

(dále dle Sokolovský a kol., 2009).  

V USA vedla společenská proměna k antidiskriminačnímu zákonodárství, které se 

zaměřovalo také proti diskriminaci na pracovišti v důsledku „rasy“, pohlaví, barvy pleti 

nebo národnosti (Equal Pay Act 1963, Tite VII – Civil – Rights – Act 1964). Brzy se 

objevila politika rovných příležitostí (rovné pracovní příležitosti (angl. equal employment 

opportunity – EEO) a pozitivní diskriminace (afirmativní akce (angl.. affirmative action – 

AA) (Fučíková, 2013), které měly napravit křivdy způsobené dřívější diskriminací a ve 

všeobecném povědomí suplovaly úlohu restituce.  

MCM (2010) uvádí, že v rámci pozitivní diskriminace se zaváděly systémy kvót, 

které měly napomáhat při vytváření různorodého personálu
86

. Nicméně tyto systémy 

nepřinesly efektivní dlouhodobá řešení, ani pro firmy ani pro menšinové členy personálu, 

                                                 
86

 Dle MCM (2010) je mimo to v moderních konceptech řízení lidských zdrojů stále zřejmější, že sociální 

dovednosti a sociální pluralita patří k rozhodujícím faktorům při vytváření inovativních a efektivních týmů. 

Již v 60. letech 20. století proto začala personální oddělení zavádět řízení diverzity formou školení o 

diverzitě, která byla součástí rozvoje personálu (tamtéž). 
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neboť je nikdo nebral vážně (tamtéž). Používala se argumentace, že dané osoby nebyly 

zaměstnány díky svým schopnostem, ale díky příslušnosti k určité skupině. Brzy vyšlo 

najevo, že plány pozitivní diskriminace a protidiskriminační zákony nebyly nejlepším 

základem přístupu k řízení převládající diverzity na trzích z pohledu pracovníků a 

zákazníků) (tamtéž). S otázkou pozitivní diskriminace a rovných příležitostí souvisela i 

otázka školení v oblasti diverzity
87

 (Vaughn, 2015).  

Antidiskriminační zákonodárství a s tím spojené vysoké žalované částky byly vedle 

změny společenského klimatu a změněných koncepcí trhu a kapitalismu impulzem pro 

americké podniky k vyvinutí a zavedení diverzitního managementu, který postupně 

zahrnoval i ostatní skupiny vedle žen a etnických menšin.  

Důležitým faktem bylo, že v USA praktikovalo diverzitní management již koncem 

90. let celých 75 % podniků zahrnutých do žebříčku Fortune 500 (Sokolovský a kol., 

2009). Významnou roli v historii a stanovení diverzitního management sehrála Zpráva 

„Workforce 2000“ která vyšla na konci roku 1980 v americkém Hudson Institute (Johnston 

a Parker, 1987).  Zpráva předpovídala, že v příštích deseti letech tradiční menšinové 

skupiny, jako jsou ženy a lidé s odlišnou barvou kůže, budou tvořit větší část pracovní síly, 

než je stávající většina bílých mužů (Johnston a Parker, 1987). Tato zpráva měla taky 

velký mediální odraz (Janssens a Steyaert, 2003).  

Společenské změny v USA v 80. letech vedly k formování teoretického zázemí pro 

oblast řízení diverzity, a to spolu s prvními výzkumnými pracemi Coxe (1991), vědce 

afroamerického původu, který se věnoval zkoumání možností lepší integrace etnických 

minorit a který se později stal jednou z vůdčích osobností diverzitního managementu (viz 

Fučíková, 2013).  

Další významnou událostí byl vznik Amerického institutu pro řízení diverzity
88

  

(dále bude v textu používána zkratka AIMD, pozn. autora) se sídlem v Atlantě, USA 

(AIMD, 2016) v roce 1984.  

AIMD byl prvním neziskovým nezávislým pracovištěm věnujícím se tématu 

diverzity. Byl založen americkým výzkumníkem Rooseveltem Thomasem Jr. Thomasem, 

který je považován za jednoho z průkopníků tématu diverzity a zároveň člověkem, který 
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 Velká množství organizací, komunit a institucí vyššího vzdělávání ve Spojených státech realizovala určité 

formy vzdělávání o diverzitě již od zmíněných 60. let 20. století. Organizace využívaly školení o diverzitě již 

na konci 80. let a během 90. let hlavně k tomu, aby se chránily před žalobami za porušování lidských práv, a 

dokázaly podobné záležitosti řešit (tamtéž). Dle Vaughna (2015) mnoho organizací je však nyní přesvědčeno, 

že vzdělávání o diverzitě může výrazně zvyšovat produktivitu a inovativnost v pracovním prostředí, které je 

čím dál rozmanitější (tamtéž). 
88

 The American Institute for Managing Diversity, Inc. (www.aimd.org.).  

https://clinton4.nara.gov/cgi-bin/good-bye.cgi?url=http://www.aimd.org
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zavedl samotný pojem řízení diverzity (Thomas, 2006). Jak uvádí sám autor, jeho motivací 

bylo nabídnout odlišnou perspektivu na otázky rasy v rámci pracovní síly, které byly 

potřeba. V tu dobu korporátní zástupci usilovali o to udržet výsledky v afirmativních 

akcích – AA (pozitivní diskriminace, viz Fučíková, 2013), které jim zlepšily zastoupení 

minorit v organizaci.  Thomas (2006) uvádí, že byl přesvědčen, že je zapotřebí něčeho 

jiného než jen jednoduchého zastoupení, bylo zapotřebí efektivního komplementu 

afirmativních akcí a právě AIMD mohl být tímto komplementem. Tomuto tématu a hlavně 

tématu historického ukotvení diverzitního managementu se věnovala řada autorů 

(Sokolovsky et al., 2009; Holvino a Kamp, 2009, Podsiadlowski et al, 2013 aj.). 

Podle Fučíkové (2013) lze 90. léta charakterizovat prohlubující se potřebou 

organizací odpovědět na výzvy, které s sebou přináší diverzita. Velké množství 

amerických organizací si tuto výzvu uvědomovalo a snažilo se ji uchopit, ať už více či 

méně úspěšně, zatímco pro jiné měl termín diverzita vinou přísné legislativy stále příchuť 

pozitivní diskriminace (viz také Elmuti, 1996). 

Začátek 21. století přinesl odlišný pohled na věc (dále dle Fučíková, 2013): ohnisko 

pozornosti se přesouvá na nadnárodní, globální úroveň. Na globální úrovni se pozornost 

nejvíce věnuje kontextu rozdílných kultur a komplikací, které z toho mohou plynout 

(Fučíková, 2013). 

Dle Fučíkové (2013) na trhu práce USA přetrvává status quo v oblasti diverzitního 

managementu ještě z 90. let, reflektující existenci nových způsobů řízení lidského kapitálu 

(např. talent management, flexibilní úvazky apod., viz výše.   

Zajímavým závěrem je, že nehledě na pokrok v tématu v USA, diverzitnímu 

managementu se nedaří zbavit nálepky pozitivní diskriminace. Také je patrné, že i přes 

neúspěchy organizací zavést diverzitu do praxe, se snaží aspoň k němu hlásit (tamtéž).   

Evropa 

V evropském kontextu měl diverzitní management poněkud odlišný rozvoj než 

v USA (dále dle Fučíková, 2013). Až do 80. let 20. století se téma rovnosti v zaměstnání 

soustředilo na problematiku žen. Teprve konec 70. let a léta 80. s sebou přinesla výraznější 

změny v demografii, na které musel pracovní trh nějak reagovat – do zemí západní Evropy 

začali proudit přistěhovalci za lepším životem. V současnosti lze tvrdit, že se téměř celá 

Evropská unie stala útočištěm imigrantů, na což poukazují i evropští výzkumníci Singh a 

Point (2003). 

V Evropě patří k důvodům šíření diverzitního managementu mimo jiné 
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antidiskriminační zákonodárství EU (viz Sokolovský a kol., 2009). Dle MCM (2010) 

Listina základních práv a svobod Evropské unie a také Amsterodamská smlouva zajišťují 

právní základ evropských protidiskriminačních práv. V důsledku toho byly formulovány 

dvě důležité Směrnice – směrnice Evropské rady 2000/43/ES 29. června 2000 a směrnice 

Evropské rady 2000/78/ES z 27. listopadu 2000. Ty zavedly princip, že Evropské 

společenství „může zavádět vhodná opatření v boji proti diskriminaci založené na pohlaví, 

rasovém či etnickém původu, náboženství či vyznání, zdravotním postižení, věku nebo 

sexuální orientaci“ (tamtéž). 

Z jiného hlediska je důležité zmínit, že relativně blízké propojení s politikou vedlo 

k tomu, že diverzitní management má často příchuť politiky pozitivní diskriminace, což ho 

samo o sobě diskvalifikuje z efektivního používání (Fučíková, 2013). 

Za zmínku stojí zjištění o rozšíření diverzitního managementu v Evropě od 

poradenské společnosti The Boston Consulting Group (provedená Caye et al., 2011). 

Výsledky byly následující: v Evropě přestože se formálně tématu diverzitního 

managementu věnuje velké procento firem, většina z nich zůstává buď u velmi 

jednoduchých nástrojů, nebo dokonce u nástrojů, které výslovně požaduje legislativa. 

Fučíková (2013) používá pro tento stav výraz, že je to dvojaký evropský přístup k 

diverzitnímu managementu, kdy na jedné straně firmy chtějí diverzitu využívat, ale na 

druhé straně to ve skutečnosti dělají jen okrajově. 

Na pozadí výše uvedených procesů probíhají i jiné akce, např. během poslední 

dekády zažívá diverzitní management v evropských zemích rapidní rozvoj. Byly založeny 

jednotlivé Charty diverzity v evropských zemích (Byznys pro společnost, 2016). Česká 

republika je čtrnáctou zemí EU, v níž mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. 

V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů (tamtéž). 

Diverzitní management v České republice 

Ve výše uvedených odstavcích byl nastíněn vývoj a rozvoj problematiky 

diverzitního managementu jak v USA, tak i v Evropě. Situace v České republice, jako 

součásti EU a Evropy, nachází své podobnosti a zároveň některé odlišnosti. 

I přestože je americká historie zavádění antidiskriminačních politik odlišná od 

evropské, společenský vývoj, který v USA ke vzniku diverzitního managementu nakonec 

vedl, se dle Bosnicové (2012) s malým časovým posunem shoduje s vývojem v Evropě, 

potažmo v Česku.   

Z hlediska trhu práce se v České republice v uplynulých 20 letech staly ženy, starší 
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lidé a osoby jiné než heterosexuální orientace zajímavým zdrojem kapitálu a tedy i 

potenciální klientelou pro různé služby a výrobky (tamtéž).  

V České republice získal koncept diverzitního managementu stejně jako genderová 

problematika a problematika CSR legislativní oporu schválením antidiskriminačního 

zákona v červnu 2009
89

 (Sokolovský a kol., 2009). Stojí za zmínku, že v České republice 

byl diverzitní management dříve předmětem několika málo iniciativ a byl nejčastěji 

spojován se zaměstnáváním cizinců (Vokurka a Chvojková, 2008). Mezi prvními 

organizacemi, které začínaly s tématy CSR, diverzity nebo rovnými příležitostmi byly 

organizace převážně větší organizace z oboru peněžnictví a pojišťovnictví a Informační a 

komunikační činnosti (Velíšková, 2007a). 

 Při uvažování nad podmínkami a okolnostmi fungování politik diverzitního 

managementu stojí za zmínku stručná analýza stavu dle analýzy PEST.
90

 

Tabulka č. 8: PEST analýza ve vztahu k diverzitě v České republice 

(Zdroj: upraveno dle Rašticová et al. 2013) 

Název 
Charakteristika 

P – Politické faktory 

Větší tolerance a zapojení státních institucí do diskuzí o diverzitním managementu (např. 

Jourová, 2015). 

E – Ekonomické faktory 

 

Pokles nezaměstnanosti91., což může souviset s diverzitou lidských zdrojů např. formou 

zvýšení procenta zahraničních pracovníků aj. 

S – Sociální a 

demografické faktory 

 

Rozložení populace 50 + podle věku, nárůst průměrného věku obyvatelstva, pak očekáváné 

stárnutí, přirůstek lidí ve skupině 50 + v nejbližších letech aj. 

T – Technologické 

faktory 

Technologie a inovace v zemi, zavádění ISO a ČSN do českých podniků jako faktor zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

 

Na základě uvedených informací v tabulce lze poznamenat, že se postupně mění 

situace ve smyslu otevřenosti organizace a státního sektoru ve vztahu ke zvýšení tolerance 

a řešení témat jako je rovnost na trhu práce, zavádění CSR a diverzitních politik.  

Je nutné uvést, že dnešní diverzitní management zdaleka přesahuje zmíněný přístup 

personálních oddělení z 60. let 20. století (viz Vaughn, 2015), kdy se téma víceméně řešilo, 

aby se organizace vyhnula soudním procesům a žalobám.  

Nyní je řízení diverzity na jiné úrovni (viz Velíšková, 2012). Dle MCM (2010) se 

diverzitní management dotýká mnoha různých oblastí, a měl by ovlivňovat a být 

integrován do organizačních jednotek (tamtéž).  Přesto je to však stále většinou personální 

                                                 
89

Zákon č.198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů) zveřejněný v částce 58 Sbírky zákonů dne 29. června 2009 s účinností od 1. 9. 2009. 
90

Analýza PEST se skládá ze čtyř akronymů, odvozených od prvních písmenek okruhů, na které se zaměřují 

(upraveno dle Rašticová et al., 2013). 
91

 Ve druhém pololetí 2016 byla obecná míra nezaměstnanosti 3,9 % (ČSÚ, 2016a).  
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oddělení nebo personální ředitel, kdo s řízením diverzity začíná (MCM, 2010; viz také 

Velíšková, 2012).   

Diverzita je již také poměrně populárním námětem jednotlivých firemních 

programů, školení, certifikací a publikací (viz aktivity Gender Studies, Byznys pro 

Společnost, CSR a diverzitní kulaté stoly Britské obchodní komory
92

 aj.).  

Narůstá také počet organizací, které se otevřeně hlásí k diverzitě, vytvářejí se 

diskuzní a praktické panely s cílem zefektivnit proces zavádění diverzitního managementu 

(Byznys pro společnost, 2016b).  

Česká akademická obec se diverzitě, diverzitnímu managementemu nebo 

diverzitnímu vzdělávání, začala intenzivněji věnovat až v posledních letech.  

Například pracoviště Ekonomické fakulty ZČU v Plzni a Filozofická fakulta UK v 

Praze se problematikou implementace diverzitního managementu v ČR zabývá od roku 

2009 různí autoři (Jiřincová a Eger, 2012; Indruchová, 2013, Egerová a kol., 2013 aj.).
93

   

Témata jejich bádaní byla následující:  

 úspěšná implementace diverzitního managementu v organizacích 

(Krištofová a Eger, 2012)
94

, 

 percepce diverzitního managementu ze strany studentů a absolventů 

(Jiřincová a Leicherová, 2012) manažerů a zaměstnanců v organizacích 

(Eger a Indruchová, 2014), 

 diverzitní management a budoucí vývoj a prosperita v zemích Vyšehradské 

čtyřky, viz Eger, Egerová, Jiřincová, Petrtýl a Plevný (2012) a jejich práce 

„Diversity management. Comparision, the best practises of Visegrad 

countries“, která byla zaměřena na komparaci diverzity managementu v 

těchto zemích formou případových studií. Jedním ze závěrů je, že byly 

zaznamenány signifikantní rozdíly ve vnímání a implementaci diverzitního 

managementu nehledě na to, že tyto země jsou si kulturně a historicky 

blízké. 

Stojí také za zmínku jejich další výzkum zaměřený na využití diverzitního 

managementu v České republice a na Slovensku (Egerová, Jiřincová, Lančarič a Savov, 

2012). Závěry jsou následující: 
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Příkladem je program Equilibrium Britské obchodní komory (2017). 
93

 Jejich současná orientace se však více zaměřuje směrem k tématu talent managementu, které jistě souvisí 

s řízením lidských zdrojů a diverzitou (viz Egerová, Lančarič, Eger a Savov, 2015; Egerová, 2016 aj.) 
94

 Stojí však za zmínku, že jde o popisný výzkum, kdy výzkum probíhal jen formou z rozhovorů s HR 

experty (pozn. autora). 
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 respondenti ze Slovenské republiky obecně vnímají otázky diverzitního 

managementu pozitivněji oproti respondentům z České republiky, 

 diverzitní politiky jsou jasně definovány obzvláště v organizacích s počtem 

zaměstnanců větším než 250 lidí, 

 ochota zaměstnávat lidi s odlišným etnickým původem je typické pro 

organizace s vyšší proporcí zahraničního kapitálu,  

 manažeři vnímají otázku diverzitního managementu pozitivněji ve srovnání 

s řadovými zaměstnanci.  

Nyní je jejich působení více směřováno k oblasti talent managementu (Egerová, 

Lančarič, Eger a Savov, 2015; Egerová, 2016 aj.). 

K tomuto seznamu lze přidat i výzkumné pracoviště ústavu managementu VUT v 

Brně, kde je jednotliví vědci a vědkyně řeší tato vybraná témata: 

 role HR ve vztahu k leaderhipu v organizacích (Mazánek a Konečná, 2016), 

work – life  balance a leadership (Slavík, Putnová a Cebáková, 2015, 

Konečná, 2016).   

 leaderhip diverzitních týmů (Rašticová, 2012), 

 diverzitní management v organizacích a týmech, měření výkonnosti 

diverzitních týmů (Senichev, 2013a, 2013b, 2015), 

Jedním z výstupů publikací v oblasti diverzitního managementu je utřídění a 

klasifikace metod měření diverzity na organizační, týmové a individuální úrovni 

(Senichev, 2013a). Výsledky také ukazují, že neexistuje jednotný přístup, jak měřit dopad 

diverzity na týmy. Závěry dvou pilotních studií z organizací, které mají diverzitní aktivity 

nebo programy, ukázaly, že povědomí o diverzitním managementu a jeho přínosech 

v organizacích je nízké a dále, že chybí strategická práce s diverzitou v týmech a v 

organizacích se nevyužívají poznatky ohledně přínosů diverzity. Navzdory tomu diverzita 

byla zmíněna jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti a efektivního řešení problémů 

(Senichev, 2013a).  

Dalšími závěry jsou výstupy teoretické analýzy (Senichev, 2013b), která se 

zabývala otázkou přínosů diverzit, propojení jednotlivých typů diverzit, výkonnosti a 

spokojenosti. Závěrem je, že diverzita je přínosná a může zvyšovat výkonnost za 

specifických podmínek a ve specifických týmech – obzvláště při řešení kreativních a 

inovativních problémů a v situacích vyžadujících komplexní znalosti a přístup. Vyšší míra 

spokojenosti v týmu evidentně souvisí s nižší mírou diverzity. Existují však i další 



 

87 

 

podmiňující podmínky (Senichev, 2013b). 

Dále stojí za zmínku monografie “Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v 

českých podnicích” (Rašticová, 2013). Hlavní závěry jsou tyto:  

 individuální a organizační tolerance je předpokladem utváření diverzitních 

týmů, 

 přehled dotazníkových metod mapujících vnímání a postoje k diverzitě, 

 analýza problematiky slaďování pracovního a soukromého života nemá 

jednotnou terminologii, 

 věkový management jako jeden z klíčových faktorů fungování kolektivů, 

řešení otázek generačních rozdílů, věkový management v evropských 

zemích (tamtéž). 

V rámci analýzy publikací v oblasti diverzity stojí za zmínku na VŠE obhájená 

disertační práce, postavená na originálním výzkumu 110 společností, které odpověděly na 

tento výzkum (Fučíková, 2013). Cílem práce bylo odpovědět na tyto otázky:  

 jak se dnes s problematikou řízení lidí s odlišnými osobnostními 

charakteristikami vyrovnávají firmy v praxi?  

 Je pro firmy účelné a přijatelné používat navržené nástroje a způsob řízení 

lidí? Jak má modelově fungovat řízení lidí s odlišnými osobnostními 

charakteristikami, aby znamenalo přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance. 

Závěry tohoto výzkumu jsou následující (dále dle Fučíková, 2013): 

 diverzita představuje pro organizace přínos ve smyslu většího množství 

názorů a pohledů na věc, což vede k vyšší přizpůsobivosti i inovativnosti, k 

lepšímu porozumění cílovým skupinám zákazníků,  

 s diverzitou je nutné pracovat – jednak je třeba předcházet negativním 

jevům, jako jsou problémy v komunikaci a spolupráci, jednak je vhodné 

přizpůsobit organizační kulturu i pravidla tak, aby bylo možné využít 

pozitiv diverzity (v uniformní organizační struktuře a kultuře nemůže někdo 

s „jiným“ přístupem či pohledem na věc uplatnit svou jedinečnost a 

specifické dovednosti), 

 organizace, které používají management diverzity, se snaží aktivně pracovat 

s work – life  balance a používají individuální přístupy k řízení lidí, mají 

konkurenční výhodu na trhu práce – lépe přilákají a udrží pracovníky včetně 

talentů (tamtéž). 
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Rozpětí diverzitního managementu 

Na úrovni jednotlivců lze konstatovat, že koncept diverzitního managementu se 

zakládá na předpokladu, že každý člověk je jedinečný, má svou individuální kulturu, a tím 

pádem je v něčem odlišný. Tyto odlišnosti jsou při vzájemné kooperaci brány jako výhoda, 

nikoli jako omezení a překážky, jak by se na první pohled mohlo zdát (Vokurka a 

Chvojková, 2008). Existují rovněž názory, že by se diverzitní management měl skládat z 

politik pro nábor a udržení talentů z odlišných prostředí (Cox a Blake, 1991). 

Toto pojetí je v souladu s tvrzením, že cílem diverzitního managementu je 

vytvoření ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takových podmínek, aby bylo 

všem lidem umožněno, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich 

osobní potenciál (Velíšková, 2017). 

Při analýze odborných prací
95

 vyplývá, že nebyl vydán dostatek publikací, které by 

se zabývaly strukturálním pojímáním diverzitního managementu (Pitts, 2006).  

Toto téma je velice důležité, poněvadž operacionalizace a konceptualizace 

diverzitního managementu je klíčová.
96

 Například americký odborník na diverzitu Pitts 

(2006, 2009, 2014) tvrdí, že je potřeba hledat srozumitelnější výklad diverzitního 

managementu, aby bylo možné provedení organizačních výzkumů a aby bylo možné 

s větší efektivitou sledovat vliv diverzitního managementu na jednotlivé faktory (viz také 

Kellough a Naff, 2004). Většina definic diverzitního managementu totiž bere v úvahu jen 

procesy, které následují po fázi náboru (tamtéž).  Proto Pitts (2006) definuje diverzitní 

management jako multifasetový koncept (tedy mající mnoho stran nebo aspektů, viz pojetí 

Oxfordského slovníku, 2017b), který obsahuje tři komponenty:  

 programy náboru a obsazování volných míst, 

 programy zaměřené na zvýšení povědomí, jejichž cílem je zvýšit povědomí 

o společné práci lidí z různých kultur s cílem vytvořit synergii
97

, 

 pragmatické manažerské programy (tamtéž). 

 

Programy náboru a obsazování volných míst  

Vysoce kvalifikovaná, inovativní a různorodá pracovní síla je důležitá pro 

                                                 
95

 Jsou tu myšleny monografie, odborné články a příspěvky, které byly ocitovány v předkládané práci (pozn. 

autora). 
96

Např. Choi a Rainey (2010) uvádějí různé způsoby měření efektivity diverzitního managementu, jeden 

z nich je vztažen k počtu podaných stížnosti z oblasti rovných příležitostí (Equal employment opportunities). 

Nižší výskyt stížností znamená vyšší efektivitu diverzitního managementu. Tento přístup bez dalších způsobů 

měření lze označit jako poměrně zjednodušující (pozn. autora). 
97

Pitts (2006) více zdůrazňuje kulturní aspekt povědomí v rámci programů diverzitního managementu, 

poněvadž se jeho výzkum více dotýkal multikulturního hlediska. 
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podnikatelské úspěchy a řešení případného nedostatku pracovníků (Sokolovský a kol., 

2009; Forbes Insights, 2011). Podle Sokolovského a kol. (2009) jsou nábor a udržení 

různorodé skladby vysoce kvalitních zaměstnanců hlavní důvody, proč vůbec firmy 

zavádějí opatření na podporu diverzity. V zájmu dosažení žádoucích změn ve složení 

svých zaměstnanců firmy realizují speciální cílené náborové kampaně, zaměřené na 

znevýhodněné a sociálně vyloučené skupiny (tamtéž). 

Podle Jayne a Dipboye (2004) se náborové programy mohou skládat z těchto 

iniciativ a programů: diverzitní náborové týmy, stážové programy, inzerování pracovních 

pozic a marketingová podpora oslovení specifických skupin, konference se zaměřením na 

specifické skupiny obyvatel na jednotlivých pracovních veletrzích, specifické náborové 

aktivity na univerzitách a v komunitách s rozmanitým složením studentů apod. (tamtéž). 

 

Programy zaměřené na zvýšení kulturního povědomí a způsobech společné práce lidí 

z různých zemí.  

Jedná se o programy zaměřené na zvýšení povědomí. Jejich cílem je zvýšit 

povědomí o společné práci lidí z různých kultur s cílem vytvořit synergii (Pitts, 2006). Lze 

je definovat jako jednotlivé oficiální a neoficiální korporátní iniciativy s cílem zvýšit 

informovanost a povědomí o diverzitě: diverzitní výbory, multikulturní pracovní skupiny, 

jazykové kurzy, interkulturní tréninky, diverzitní workshopy (viz Podsiadlowski kol 2013).  

 

Pragmatické manažerské programy 

Dle Pittse (2006) musí kompletní diverzitní iniciativy zahrnovat pragmatické 

manažerské programy
98

, které mají za cíl zvýšit spokojenost zaměstnanců a zvýšit retenci 

v rámci organizace. 

Multinacionální firmy se snaží zlepšit kvalitu svých manažerů na celém světě 

cestou iniciativ, kterými se snaží přilákat a udržet různorodou a kulturně přizpůsobivou 

pracovní sílu, která dokáže při práci překonat národnostní, jazykové, komunikační a 

kulturní bariéry
 
(Sokolovský a kol., 2009). Mezi ně patří: opatření proti šikaně, systémy 

flexibilní pracovní doby a práce doma, programy a postupy pro řešení stížností a zajištění 

bezpečnosti práce, dále manažerské informační a evidenční systémy, které umožňují 

sledovat, nakolik jsou ve firmě dosahovány cíle ve sféře rovných příležitostí (tamtéž). 
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 Pitts (2006) používá termín „pragmatic managerial policies“, což lze do češtiny přeložit jako praktické 

manažerské programy. Pojem program nejvýstižněji odpovídá užití pojmu policies v kontextu Pittse (2006) 

jako propojenému systému organizačních projektů v oblasti diverzitního managementu. V dalším textu bude 

užit pojem program. 
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Podsiadlowski et al. (2013) doplňuje tyto iniciativy a programy vlastními příklady: 

tréninkové programy rozvoje vůdcovství, mentoringové programy, školení na zvýšení 

informovanosti o diverzitních aktivitách v organizaci, školení na prevenci sexuálního 

harašení na pracovišti aj.  

Tématům základních prvků diverzitních programů se věnovali i autoři Kellough a Naft 

(2003, 2004), kteří na základě studia federálních agentur v USA, definovali 7 základních 

prvků manažerských programů na podporu diverzity: zajištění odpovědnosti ze strany 

vedení, zkoumání organizační kultury, kultury a manažerských systémů, pozornost 

otázkám reprezentace
99

, poskytování školení, rozvoj mentoringových programů, podpora 

interních skupin, majících téma diverzity na starosti – “internal advocacy groups”; důraz 

na sdílené hodnoty mezi stakeholdery
100

(tamtéž). Stojí za zmínku metaanalýza provedená 

kolektivem autorů pod vedením Mor Baraka et al. (2016) se zaměřením na sociální služby. 

Jejich výzkum přinesl poznatek, že aktivity v rámci diverzitního managementu podporují 

klima inkluze a souvisí s vyšší mírou pracovní spokojenosti mezi zaměstnanci, vyšší 

ochotou zůstat ve stávajícím zaměstnání aj. (Mor Barak et al., 2016). Výše uvedené 

poznatky částečně podporují aktivity v rámci diverzitního managementu včetně 

pragmatických manažerských programů. 

Na konci pojednání o programech, ze kterých se skládá diverzitní management stojí 

za uvedení shrnutí všech personálních činností, které mohou být běžně praktikovány 

v rámci diverzitních aktivit. Tyto činnosti byly definovány v americkém kontextu, což má 

svá specifika, pro přehlednost to však postačí: 

Tabulka č. 7. Činnosti běžně praktikované v rámci diverzitních iniciativ (Zdroj: Jayne a Dipboye, 2004) 

Strategické 

Intervence 

Příklady intervence 

Nábor 

 zaměstnanecké programy kariérního postupu 

 rozmanité náborové týmy 

 stážové programy a podporované specifické skupiny zaměstnanců 

 inzerování pracovních pozic a marketingové iniciativy cílící na specifické 

skupiny 

 konference zaměřené na minority v rámci veletrhů pracovních příležitostí 

 náborové aktivity zaměřené na univerzity a komunity studentů s různorodými 

studentskými spolky a skupinami 

Retence / 
 zaměstnanecké benefity (např. benefity pro čerstvé rodiče, pro partnery

101
, péče 

ve stáří  

                                                 
99 V kontextu práce Kelloughe a Nafta (2004, s. 6) jde o otázku reprezentace minoritních skupin na pracovišti 

(pozn. autora). 
100

V anglickém znění je to „Ensuring management accountability; examining organizational structure, 

culture, and management systems; paying attention to representation; providing training; developing 

mentoring programs; promoting internal advocacy groups; and emphasizing shared values among 

stakeholders“ (Kellough a Naft, 2004) 
101

 Evidentně v soužití (pozn. autora). 
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udržení  programy a inicitativy Work – life (např. zařízení podporující péče o děti, 

flexibilní pracovní doba aj.). 

Rozvoj 

 tréninkové programy se zaměřením na rozvoj leadershipu, mentoringové 

programy 

Externí 

partnerstvi 

 programy, které „poskytují“ pracovníky z minoritních skupin
102

 

 poskytování služeb ze strany komunit 

Komunikace 

 programy zaměřené na ocenění a veřejné uznání manažerů a zaměstnanců v 

oblasti práce s diverzitou 

 časopisy, interní webové stránky zaměřené na diverzitu 

 databáze zkušených odborníků majících zásluhy v oblasti diverzity, pravidelná 

setkávání apod. 

Trénink 

 školení zaměřené na zvýšení povědomí o diverzitních  iniciativách v organizaci 

 preventivní školení (příkladem jsou témata jako sexuální harašení, spolupráce 

mužů a žen) teambuildingové aktivity a tréninky zaměřené na skupinové procesy 

Staffing 

(personální 

zabezpečení) a 

Infrastruktura 

 oddaný personál odpovědný za diverzitu  

 výkonné a lokální diverzitní oddíly 

 

První tři položky (nábor, retence a rozvoj) mají obzvláště zásadní význam pro 

změnu složení pracovní síly. Zahrnují aktivity s cílem nabrat, udržet a rozvinout 

zaměstnance z málo zastoupených skupin (dále dle Jayne a Dipboye, 2004).  Diverzitní 

programy také obsahují snahy podporovat diverzitu skrz rozvoj externích vztahů s málo 

zastoupenými skupinami mimo organizaci, včetně minoritních konferencí a „dodavatelů.“  

Pro případ, že je potřeba komunikovat důvody pro existenci diverzitních programů, 

je vhodné oceňovat a odměňovat úspěchy na poli dosahování a podporování diverzity, 

rovněž je nutné zavádět dodatečné složky diverzitních iniciativ (viz dále).  

Položka Trénink je nejběžnější složkou. Může se skládat z úsilí zvýšit povědomí o 

diskriminaci a předsudcích; zlepšit dovednosti v chování ve vztahu k zaměstnancům z 

jiných kultur. Stojí za zmínku, že jedním ze základních prvků diverzitního programu je 

vlastně vytvoření interních struktur s cílem podpořit samotný program diverzity. Za účelem 

dosažení skutečné oddanosti diverzitě potřebují organizace také podporovat dialog mezi 

rozmanitými skupinami zaměstnanců, zapojit zaměstnance do samotného procesu 

vytváření a implementace politik v oblasti diverzity, které zajistí otevřené komunikační 

kanály, což je účinnější než diktovat diverzitní praktiky shora (Jayne a Dipboye, 2004).  

Na závěr této kapitoly lze uvést, že vývoj diverzitních programů a aktivit se obecně 

rozvíjí, přidávají se další organizace, které chtějí pracovat s diverzitou a rozšiřovat 

                                                 
102

 V americkém kontextu je myšleno poskytování pracovníků z řad minoritních skupin pro obsazení 

konkrétních míst, která jsou určena směrnicemi organizací. Příkladem je americká organizace © 2016 

National Minority Supplier Development Council. 
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diverzitní programy a iniciativy (viz organizace jako Byznys pro společnost; Gender 

Studies
103

 aj.). Aktivnější úloha diverzitního managementu v rámci organizace souvisí 

s organizačním rozvojem, což lze vnímat jako  postupnou a předem plánovanou změnu 

celého systému organizace. Děje se tak v typické sekvenci kroků a s poměrně jemnými 

zásahy (Tureckiová, 2009, s. 103). 

 

Diverzitní perspektivy  

Dalším důležitým pojmem jsou diverzitní perspektivy, které popisují jednotlivé 

přístupy organizací k diverzitě. Často se používají termíny diverzitní strategie, diverzitní 

orientace nebo diverzitní perspektivy a to jako synonyma (Thomas a Ely, 2001; 

Podsiadlowski et al., 2013).
104

 Diverzitní perspektivu lze definovat jako soubor 

normativních přesvědčení a očekávání jednotlivých členů organizace nebo skupiny o 

přínosech diverzity, o její hodnotě a návaznosti na pracovní procesy (Podsiadlowski et al., 

2013).   

Thomas a Ely (2001) uvádějí, že diverzitní perspektivy: 

 ovlivňují způsob, kterým lidé vyjadřují a zvládají jednotlivé tenze 

související s diverzitou,  

 ovlivňují způsob, jak lidé, kteří byli tradičně nedostatečně zastoupeni v 

organizaci, se cítí být respektováni a oceňováni kolegy, a jak si lidé 

vykládají význam diverzitní identity v pracovním prostředí. Tento fakt má 

na oplátku, vliv na to, jak dobře fungují týmy a jak fungují jejich členové 

(tamtéž). 

Je také známo, že diverzitní perspektiva úzce souvisí se způsobem, jak organizace 

pracuje s diverzitou (Podsiadlowski et al., 2013). Je důležité uvést, že reakce a přístup 

organizace k diverzitě lze vnímat jako škálu, kde prvním bodem je epizodická 

nesystematická práce s diverzitou a na opačném konci „škály” systematický přístup k 

diverzitě (Dass a Parker, 1999, cit dle Podsiadlowski et al., 2013), jinými slovy je to 

kontinuální rozvoj, v rozsahu od „ničeho nedělání“ až po plnohodnotnou strategii 

diverzity. 

Jedním z prvních, kdo se tímto tématem zabýval, byli průkopníci diverzitního 

managementu Thomas a Ely (1996), kteří přišli s třemi odlišnými perspektivami vztahu 

                                                 
103

 Viz Byznys pro společnost (2016); Gender Studies (2015). 
104

 Podsiadlowski et al. (2013) uvádějí, že se používá i pojem paradigma místo diverzitní perspektiva. V 

tomto textu budeme používat výraz diverzitní perspektivy (pozn. autora). 
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organizace k diverzitě (používali termín paradigma): 

 paradigma diskriminace a spravedlnosti,  

 paradigma dostupnosti a legitimity,  

 paradigma učení a efektivnosti. 

 Tato paradigmata odkazují k normativním přesvědčením lidí v organizacích o 

diverzitě. Dle těchto paradigmat posuzují hodnotu diverzity a její vztah k jejich práci 

(tamtéž). 

Dass a Parker (1999, cit dle Podsiadlowski et al., 2013) doplnili tři paradigmata 

Thomase a Ely o čtvrtou perspektivu – perspektivu odporu, dle které je zintenzivnění 

vnější poptávky po různorodosti vnímáno jako hrozba pro společnost nebo dle které není 

vnímána jako dost důležitá, aby se o ní vedla diskuze. Posléze byl kolektivem autorů 

Podsiadlowski, Otten a van der Zee (2009) navržen koncepční rámec pěti diverzitních 

perspektiv:  

 posílení homogenity,  

 barvoslepost
105

, 

 čestnost,  

 přístup/dostupnost,   

 integrace a učení.  

Nejčastěji se ve výzkumu objevovala diverzitní perspektiva barvoslepost a 

přístup/dostupnost (tamtéž). Perspektiva Integrace a učení byla nalezena v organizaci, kde 

diverzita byla napojená přímo na misi organizaci. Stojí za uvedení, že pro každou z těchto 

perspektiv lze navrhnout jistá opatření v rámci diverzitního managementu, ale samozřejmě 

s jistou rezervou a mírou obecnosti (Podsiadlowski et al., 2013) 

Všech pět diverzitních perspektiv vede k lepšímu pochopení specifického 

organizačního přístupu k diverzitě a přináší vhled do podnikových mechanismů a procesů, 

které organizace zvolila pro práci s diverzitou (Podsiadlowski et al., 2013; Gotsis a 

Kortezi, 2015). Podsiadlowski et al. (2013) uvedli, že společnosti ve výzkumu vykazovaly 

všechny již uvedené diverzitní perspektivy; byly dokonce příklady, kdy v sobě zahrnovaly 

prvky i jiných perspektiv.  

Dle  Podsiadlowski et al. (2013) diverzitní iniciativy (alespoň v rakouském 

                                                 
105

Příklad fungování perspektivy barvosleposti v organizaci je uveden v následujícím příkladu: „Moje 

organizace si neklade za cl být rozmanitější. Naším cílem je najmout nejlepšího kandidáta a to pro každou 

vypsanou pozici. Pokud bychom náhodou přilákali více lidí např. z odlišných kulturních skupin, tak je to 

proto, že oni jsou nejlepší kandidáty a přizpůsobí se našim požadavkům nejlépe" (viz Podsiadlowski et al., 

2013). 
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kontextu) byly nespecifické, to znamená, že je tu velká mezera v oblasti zkoumání 

jednotlivých iniciativ se zaměřením na diverzitu a jejich vztahu s diverzitními 

perspektivami. Propojení iniciativ se specifickými strategickými přístupy může přinést 

mnohem účinnější a cílený diverzitní management.  

Některé diverzitní perspektivy dovolují jen málo diverzitních aktivit – například 

v situaci, kdy diverzita není vnímána jako přínos, tudíž není důvod se jí aktivně zabývat, 

kdežto v perspektivách, které uznávají hodnotu diverzity, je vidět větší počet diverzitních 

aktivit a programů. Stojí však za zmínku, že zatím neexistuje přesný seznam toho, jaké 

diverzitní iniciativy a programy mají / musí být aplikovány v rámci každé z výše 

uvedených perspektiv (tamtéž). 

Na závěr této kapitoly stojí za uvedení další poznatky z dalších výzkumů diverzity: 

van Knippenberga et al. (2013). Tento autor poukázal na význam sdílených představ o 

diverzitě a diverzitním klimatu mezi zaměstnanci. Úzce s těmito výsledky souvisí i závěry 

Pittse (2009) a to, že v podnicích, kde je koncepce diverzitního managementu zavedena, 

pracovníci odlišné barvy pleti
106

 než „bílé” hodnotili kladněji týmovou a organizační 

výkonnost
107

, což může naznačovat propojení se spokojeností v organizačních týmech 

(Pitts, 2009). 

Homan et al. (2010) také předchozí závěry doplňuje zjištěním, že organizační 

kontext formuje očekávání a zkušenosti s diverzitou v organizaci a v týmu. Dalším 

důležitým zjištěním je, že vytváření „atmosféry“, která je více otevřená diverzitě, se 

snižuje vliv konfliktů na výkonnost (Puck et al., 2010). Shore et al. (2009) přišel s 

poznatkem, že pozitivní postoje ve vztahu k rozmanitým členům skupin zvyšují 

pravděpodobnost fungování úspěšného diverzitního managementu v týmu (viz také 

Sawyerr et al., 2005).   

 

1.3.3. Postavení a role diverzitního managementu v organizaci 

V této části je nutné uvést několik klíčových informací ohledně zařazení 

diverzitního managementu v rámci podnikového managementu. Jak již bylo uvedeno, 

zatím většinou je diverzita odpovědností personálního ředitele/manažera nebo obecně 

personálního oddělení (MCM, 2010; Velíšková, 2007, 2017).   

                                                 
106

 Autor používá výraz “employees of color” (viz Pitts, 2009, s. 329). 
107

 Pitts (2009) obdobně jako Choi a Rainey (2010) organizační/týmovou výkonnost operacionalizoval 

formou posouzení ze strany respondentů na základě pětipoložkových škál. Jedním z příkladů je položka „Jak 

byste vyhodnotili celkovou kvalitu práce odvedené Vaší pracovní jednotkou?“ 
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Existují názory, že zejména v podnikové praxi je někde diverzitní management 

nesprávně redukován na subdisciplínu personálního managementu, která zejména řeší 

nediskriminaci na pracovišti (Krištofová a Eger, 2012), což do určité míry souvisí 

s historickým rozvojem a vlivem politik pozitivní diskriminace na diverzitní management 

(Fučíková, 2013). 

V podnikové oblasti však nejde o diverzitní management jako o subdisciplínu 

rozvoje lidských zdrojů, ale o rozmanitost a různorodost, které výrazně ovlivňují vztah 

podniku k trhu, k svým zákazníkům a okolí organizace. Diverzitní management se také 

týká oblastí, které jsou ve vztahu: 

 s externími investory (zákazníky, klienty, dodavateli, objednateli a 

investory, akcionáři, veřejným míněním) (Sokolovský 
108

 a kol., 2009) 

stejně jako  

 s faktory vnitropodnikovými: personální management, vývoj produktů a 

služeb, marketing, reprezentace podniku (veřejná činnost) a controlling 

(tamtéž). 

Vznik profese Diverzitní Manažer 

Narůstající význam diverzitního managementu v organizaci zákonitě vedl k potřebě 

upřesnění si požadavků a rolí pracovníků a oddělení, která mají na starosti diverzitní 

management. 

Je patrné, že se zejména multinacionální firmy snaží zlepšit kvalitu svých manažerů 

na celém světě cestou iniciativ, kterými se snaží přilákat a udržet různorodou a kulturně 

přizpůsobivou pracovní sílu, která dokáže při práci překonat národnostní, jazykové, 

komunikační a kulturní bariéry (dále dle Sokolovský a kol., 2009). Kromě zvyšování 

diverzity pracovní síly potřebují firmy také speciální dovednosti, aby mohly tuto diverzitu 

účinně řídit, a vytvářet prostředí zajišťující respekt a rovnost pro všechny. Firmy toto řeší 

realizací celé řady politik a programů v oblasti řízení lidských zdrojů, které se snaží 

zkvalitnit pracovní prostředí a rozšířit zkušenosti zaměstnanců. Rovněž se to týká i 

interního prostředí organizací, kde manažeři mají pracovat s diverzitou pracovních sil. 

Tento jev souvisí i s nově vzniklou profesí – Diversity  Manažer.  

                                                 
108S pojmem diverzita je často spojována myšlenka sociální inkluze, tedy začleňování diskriminovaných osob 

či skupin do většinové společnosti ať už na trhu práce či do občanské společnosti. Tato inkluze musí 

respektovat individuální odlišnosti příslušníků menšin. Nelze je stereotypně redukovat na příslušnost k určité 

minoritní skupině“ (Sokolovský a kol., 2009, s. 11 – 12). Základní podmínkou úspěšné aplikace diverzitního 

managementu v praxi je osobní podpora a přesvědčení o významu zavádění tohoto konceptu řízení ze strany 

vrcholového vedení organizace (Sokolovský a kol., 2009). 
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Diversity Manažer se stal novou profesí relativně nedávno jako doplňující 

kvalifikace ke kategorii Human Resource and General  Managers  (ECQA, 2015). Předtím 

se odborná příprava pro diverzitní manažery charakterizovala rozmanitostí studijního 

kurikula a týkala se několika kurzů v rámci magisterských programů, které nabízely 

specializované tréninkové organizace, neziskové organizace a univerzity. Příkladem 

mohou být: 

 magisterský kurz Leadership diverzitních týmů na Fakultě podnikatelské 

VUT v Brně
109

,  

 intenzivní postgraduální kurz CSR a ethical management na vídeňské 

University of Applied Sciences BFI Vienna
110

 aj.) nebo 

 magisterské studium se zaměřením na diverzitní management na Cleveland 

State University v USA (Cleveland State University, 2017) aj. 

Proto vznikl požadavek jasného a sjednoceného evropského přístupu k popisu a 

definování dovedností a kompetencí diverzitních manažerů, obzvláště v kontextu 

antidiskriminačních legislativy EU a dalších zemí (ECQA, 2015).  

ECQA (European Certification and Qualification Association) ve spolupráci 

s FEDM (Forum European Diversity Management
111

) vytvořila rozsáhlý program „ECQA 

Certified Diversity Manager“ na základě klíčových kompetencí a dovedností, stejně jako 

tréninkové materiály pro uchazeče, kteří se chtějí certifikovat jako "ECQA Certified 

Diversity Manager"
112

. První tréninky a certifikace proběhly na přelomu podzim/zima 

2015/2016 (tamtéž). V dalším textu budou uvedené jednotlivé dovednosti a kompetence, 

definované jako klíčové pro ECQA Diversity Manager (dále dle ECQA, 2015): 

 pochopení diverzitního managementu: znalost koncepcí, pojmů a teorií 

diverzitního managementu, původ a rozvoj tématu v Evropě, Severní 

Americe a globálně. Dopad diverzitního managementu na organizaci a lidi – 

zaměstnavatelé, zaměstnanci a diverzitní manažeři. Diverzitní management 

a jeho vztah s dalšími manažerskými přístupy: CSR, management změny, 

kvality a inovací, 

                                                 
109

Vyučovaný v akademickém roce 2014/2015.   

 
110

 Viz: http://www.fh-vie.ac.at/en/Postgraduate/MSc-CSR-ethical-Management 
111

Viz: http://www.forum-european-diversity-management.eu/ 
112

 Autor předkládané disertace je součástí týmu ECQA, který vytvořil kompletní tréninkový a certifikační 

program „ECQA Diversity Manager.“ 
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 management diverzity: strategie a vize diverzitního managementu, 

identifikace a měření diverzity a jejího potenciálu na pracovišti. Leadership, 

vedení a trénink diverzitních týmů. Design a příprava projektů v oblasti 

diverzitního managementu, řízení změn, konfliktů a inovací, 

 zavádění diverzitního managementu: business case pro diverzitní 

management, přínosy, náklady, ROI – návratnost investic. Zavádění 

diverzitního managementu do business procesů. Měření, klíčové ukazatelé 

výkonnosti, diverzitní scorecard – ukazatelé výkonnosti. Systémy 

diverzitního managementu, audit, certifikace a integrace do systému 

managementu kvality, 

 komunikace diverzity a management stakeholderů: interní a externí 

komunikace diverzitního managementu, PR a sociální média. Reportování 

diverzitního managementu, storytelling – vyprávění příběhů a „jazyk“ 

diverzitního managementu. Diverzitní management stakeholderů a 

management stakeholderů, 

 diverzitní management z personálního hlediska: rozvoj a odhadování 

klíčových personálních vlastností pro diverzitní management. Znalost sebe: 

vlastní stereotypy, předsudky a diskriminace. Profesionální a etické chování 

ECQA diverzitního manažera, 

 právní záležitosti a standardy: standardy diverzitního managementu a 

příklady dobré praxe na evropské a mezinárodní úrovni. Politiky v rámci 

EU, EU antidiskriminační legislativy. Compliance (dodržení 

pracovněprávních předpisů) a mezinárodní právní normy pro diverzitní 

management. Vyhledávání a nábor rozmanitých pracovníků. Etika, lidská 

práva a dopad ISO 26000 ve vztahu k diverzitnímu managementu, 

 vlastní diverzitní projekt: vypracování a prezentace vlastního projektu 

(ECQA, 2015). 

Výše uvedené lze zakotvit stanoviskem Sokolovského a kol. (2009) že různorodost 

lidských zdrojů, které mají vhodné interpersonální dovednosti, pomáhá firmám také lépe se 

přizpůsobit požadavkům své různorodé zákaznické základny, a tím zlepšovat péči o 

zákazníky. Pokud to bude doplněno o dovednosti a znalosti, popsané v ECQA Diversity 

Manager, efektivita může být ještě vyšší. 
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Budoucí rozvoj diverzitního managementu 

Na základě posledních tendencí v rozvoji řízení lidských zdrojů (Caye et al., 2011; 

Armstrong a Taylor, 2015 aj.)  a propojení témat diverzity, talent managementu a 

leadershipu lze souhlasit s Fučíkovou (2013), že diverzitní management má potenciál stát 

jedním ze základů nového vývoje řízení lidských zdrojů.  

Autorka dále uvádí, že řízení jak diverzity, tak i talentů spolu s řízením výkonu, 

leadershipem nebo otázkami demografických změn, angažovanosti zaměstnanců či work – 

life balance představují určité promíchání disciplín současného řízení lidských zdrojů 

(Fučíková, 2013). Tato promíchání umožňují právě onen požadovaný osobní a 

personalizovaný přístup, který začínají firmy považovat za důležitý a kterým se bude 

pravděpodobně vyznačovat řízení lidských zdrojů v příštích letech a desetiletích 

(Fučíková, 2013). 

Lze souhlasit i s Llopisem (2011), že budoucí rozvoj diverzitního managementu 

bude směrovat do fáze, kdy diverzitní management bude mít klíčovou roli v byznysu (viz 

také Sauberer, Senichev, Maj a Hamadou, 2015).  

Na podporu této premisy lze uvést příklad doby, kdy informační technologie (IT) 

byly považovány jen za nákladovou položku (dále dle Llopis, 2011). Informační 

technologie 20 let zpátky nebyly spojovány s představou, že by přispívaly k růstu podniků.  

IT byly spíše vnímány jako nezbytné náklady na provozování byznysu. A stejně 

jako se dnes mnozí dívají na diverzitu, IT byly také považovány za jakousi nevyhnutelnou 

překážku. Dnes je však situace jiná, IT jsou považovány za vysokou prioritu jako faktor, 

který umožňuje růst podnikání, jako zdroj zisku. 

Dle Llopise (2011) Pozice Chief Diversity Officers (CDOs) budou zažívat posuny 

co do funkčních rolí a zodpovědnosti. Proto se budou muset naučit hrát integrální 

strategickou roli v koncipování nových obchodních modelů (tamtéž
113

).  

Lze také souhlasit s Llopisem (2011), že diverzitní management se bude rychle 

vymaňovat z tradičních rolí HR v oblasti získávání talentů a jeho nové zodpovědnosti se 

budou týkat i firemní strategie, CSR, strukturování a efektivity organizace, korporátního 

marketingu a dokonce i obchodu (Llopis, 2011; Özbilgin, Tatli, Ipek a Sameer, 2014 aj.). 

                                                 
113

 Příkladem takové pozice a podobného posunu ve vnímání významnosti role je např. organizace Erste 

Group a pozice Chief Diversity Officer, Erste Group Bank AG, kterou nyní zastává Vera Maria Budway – 

Strobach (ČSAS, 2017b). Paní Budway – Strobach podporuje otázky diverzity a žen ve vedení v českém 

prostředí (viz program Equilibrium Britské obchodní komory (2017)). 
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Výše uvedené informace lze propojit s již zmíněnými informacemi, že diverzitní 

management není jen záležitostí řízení lidských zdrojů, ale i celé organizace. 

Rovněž je tu požadavek na nutnost fungovat holističtěji obecně v rámci 

diverzitního managementu a obecného managementu. Jedním z důležitých faktorů je, aby 

se diverzita stala samozřejmým myšlenkovým nastavením s vazbou na všechny funkční 

oblasti i dodavatelsko -odběratelského řetězce ( Llopis, 2011). 

 

1.4 Týmy jako funkční jednotka organizace 

Týmy jsou důležitým tématem v rámci uvažování o fungování lidí v organizacích. 

Týmy jsou pokládány za jednotky, které pracují efektivněji než jednotlivci (Doležal, 

Máchal, Lacko a kol, 2012). Vedení týmů, jeho budování a rozvoj je jednou ze žádaných 

schopností, které organizace po svých manažerech vyžadují (tamtéž). Je to však zároveň 

poměrně vzácná schopnost. Ukazuje se, že většina manažerů stále pracuje spíše se 

skupinami než s týmy. Někdy je to dokonce i výhodné jindy však ne (Doležal, Máchal, 

Lacko a kol, 2012).  

V návaznosti na výše uvedené vyvstává otázka, kdy je vhodné používat tým, nebo 

skupinu (tamtéž). Jako první krok pro vyjasnění této problematiky je vhodné tyto pojmy 

definovat a ukázat typ vztahů, který mezi nimi panuje.  

Skupinu lze definovat jako určitý počet lidí, kteří byli seskupeni za nějakým 

společným účelem (Belbin, 2013, s. 109). Ze sociálně – psychologického hlediska skupina 

je jakékoliv množství lidí, kteří na sebe navzájem působí, psychologicky si uvědomují 

jeden druhého, vnímají se jako skupina (Cejthamr a Dědina, 2010). Pracovní skupina je 

vytvářena formálními pravidly pro dosahování určitých cílů (např. kvalifikace pro plnění 

určitých pracovních úkolů a funkcí), takže o velikosti pracovní skupiny, její struktuře, 

činnosti atd. rozhodují příslušní organizační pracovníci (Nakonečný, 2005).  

Manažer při tom zejména předvídá a plánuje, organizuje, koordinuje, dohlíží, 

kontroluje a vyhodnocuje. Manažerské vedení je zde sice možné, ale (pokud není potřeba 

skupinu transformovat na tým) je to zbytečné (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2012).  

Specifickým druhem pracovní skupiny je pracovní tým. Přestože se v praxi oba 

pojmy velmi často zaměňují, lze nalézt podstatné skutečnosti, které v obecné poloze tým 

od skupiny odlišují (Bedrnová, Nový a kol., 2007).  
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1.4.1 Tým a skupina 

Jsou různé přístupy k definování skupiny a týmů a rozdílů mezi nimi. Níže uvedená 

tabulka a následující text pojednávají o týmové problematice, které je věnována velká 

pozornost v teoretické i empirické části. 

 Tabulka č. 9: Definice týmů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Autor 
Definice týmu 

Bedrnová, Nový a kol. 

(2007) 

Vnitřně formálně nestrukturovaná malá skupina lidí, kteří v jejím rámci 

podávají po stanovenou dobu společný výkon. 

Horváthová (2008) 

Skupina spolupracujících lidí, kteří mají společné, časově omezené cíle a při 

dosahování cílů jsou na sobě závislí. Tím se liší od pracovní skupiny, ve které 

mohou lidé vykonávat práci samostatně.  

Belbin (2012) 

Skupina jednotlivců, kteří spolupracují na nějaké činnosti. 

Belbin (2013) 

Uskupení vymezeného počtu lidí, kteří byli vybráni, aby spolupracovali na 

dosažení společného cíle, a to způsobem, který každému členu umožní 

přispívat k úsilí týmu charakteristickým způsobem. 

 

U týmů je nejdůležitější dosáhnout společného cíle. Není až tak důležité, kdo jakou 

roli právě hraje. Tento přístup umožňuje a podporuje vzájemné doplňování a společné 

rozvíjení schopnosti ve prospěch celého týmu i jeho jednotlivých členů. (Doležal, Máchal, 

Lacko a kol, 2012). Lidé v týmu si mezi sebou zodpovídají navzájem.  

Skupina je nevhodná pro ty projekty, v nichž se rychle mění cíl, nebo prostředí, 

v němž se činnost odehrává (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2012). 

Týmy mají na rozdíl od skupin velmi silný pocit identity a sounáležitosti. Stojí však 

za zmínku, že ne všechny typy úkolů je optimální provádět ve skupině, obzvláště se to týká 

kreativních úkolů, jejichž účinnost je vyšší při individuální práci (Hackman, 2009).  

Podle Belbina (2013) nejlepším vodítkem při rozlišování mezi týmem a skupinou je 

velikost. Skupiny mohou mít jakýkoliv počet lidí, a čím je tento počet vyšší, tím více se 

rozmělňuje identita a osobitý přínos jednotlivých členů (Belbin, 2013).  

Z hlediska vyváženosti, pružnosti a celkové úspěšnosti dle Belbina (2012) vykazují 

menší týmy trvale lepší výsledky. Podmínkou ovšem je, aby malý tým neměl méně než 

čtyři členy, což je dle autora ideální počet, anebo v krajním případě tři členy (kritická 

hranice v pojetí autora) (Belbin, 2012). Výše uvedené rozdíly a významné charakteristiky 

týmu a skupiny shrnuje Belbin (2013): 
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            Tabulka č. 10: Rozdíly mezi týmem a skupinou (Zdroj: Belbin, 2013) 

Faktory Tým Skupina 

Velikost Omezená střední či velká 

Výběr členů Zásadní nepodstatný 

Vedení sdílí se či rotuje sólové 

Vnímání 
všichni se znají, vzájemné 

porozumění 
zaměření na vůdce 

Styl rozmanité role, koordinace sbližování názorů, konformismus 

Duch dynamické interakce sounáležitost, perzekuce opozice 

 

1.4.2 Rozvoj týmů 

Rozvoj týmu předpokládá rozvoj přiměřených způsobů chování, které jsou vždy 

vzhledem k jeho personálnímu složení, charakteru věcných cílů i k širším okolnostem 

specifické a neopakovatelné (Bedrnová, Nový a kol., 2007). Nehledě na to, lze formulovat 

nejen obecně platné zásady týmové práce, ale i etapy, jimiž prochází vývoj většiny 

pracovních skupin, zejména pak pracovních týmů (tamtéž): 

 orientace (angl. forming), 

 konfrontace (angl. storming), 

 utváření pravidel (angl. norming), 

 výkonnost (angl. performing),  

 udržení (angl. adjourning). 

 Lze tu rovněž doplnit i poslední fázi, ukončení činnosti skupinou, přirozený nebo 

funkční rozpad (Bedrnová, Nový a kol., 2002). 

1.4.3 Typy týmů 

Týmy jsou tvořeny jednotlivci, kteří pracují a jsou vzájemně závislí s cílem splnit 

úkol, který je součástí většího systému cílů (Cohen a Bailey, 1997). Skupiny a týmy lze 

také rozlišovat dle různých klasifikací, jednou z nich je rozdělení na formální a neformální 

skupiny, které se vytváří v rámci pracovních skupin (Nakonečný, 2005).  

V literatuře zabývající se týmy a týmovou prací můžeme nalézt celou řadu pojmů, 

které označují typy týmů. Jsou známé týmy projektové, inovační, procesní, strategické 

týmy, „Hot Groups“, částečně autonomní pracovní skupiny, virtuální týmy, týmy na 
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zlepšování kvality atd. (Horvathová, 2008) V názvu se velmi často vyskytuje účel, pro 

který byl tým založen (tamtéž).  

V oblasti týmů lze vyčlenit následující kategorie: 

 Tabulka č. 11: Typy týmů (Zdroj: Upraveno dle Cohen a Bailey, 1997) 

Typ týmů 
Popis 

Pracovní týmy 
Tyto týmy jsou většinou orientovány na produkci/výrobu a jsou spojené se 

zpracovatelským průmyslem nebo s oblastí služeb. 

Paralelní týmy 
Tyto týmy se skládají z jednotlivců z různých míst v rámci organizace, kteří jsou 

sestavováni pro splnění konkrétních úkolů, jako je zlepšení kvality nebo řešení 

konkrétního problému. 

Projektové týmy 
Tyto týmy jsou spíše spjaty s konkrétním projektem, mají definovanou životnost 

(začíná a končí s projektem) a mají svého vedoucího. 

Projektové týmy jsou složené z různorodých členů týmů, kteří se mohou přesouvat 

z jednoho projektu do druhého. 

Top manažerské týmy 
Tyto týmy se skládající z vysoce postavených – výkonných manažerů, kteří 

odpovídají za celkovou organizační výkonnost. 

 

Někteří autoři se domnívají, že by v pracovním týmu měli být pokud možno 

zastoupeni představitelé co nejširšího spektra profesní, funkční, demografické i osobnostní 

struktury (viz Bedrnová, Kašparová a Nový, 2007
114

; Belbin, 2012, 2013). Jde především o 

různé profese (ekonom, technik, personalista), zástupce různých organizačních útvarů, 

představitelé různých demografických skupin (muži, ženy, mladí nastupující pracovníci, 

starší zaměstnanci), ale i o rozdílné typy a zaměření osobností (ctižádostivý, velkorysý, 

pečlivý, tvořivý, konzervativní, věcně nebo sociálně – orientovaný) (tamtéž). Jiným 

způsobem nahlížení na týmy je uvažování o týmech z perspektivy diverzity, o němž bude 

řeč dále. 

1.4.4 Diverzitní tým 

V následující kapitole bude pozornost věnována definování diverzitního týmu, 

typologii diverzitních týmů, vedení diverzitních týmů a úloze manažera týmu. 

Diverzita již byla definována na týmové úrovni (Thomas, 1999; Thomas a Ely, 

1996, 2001 aj). Následující definice diverzitního týmu spíše zdůrazňují podstatu 

rozmanitého týmu z hlediska složení z jednotlivců a/nebo podskupin:  

 diverzitní tým je tým složený z lidí, kteří se liší v jednotlivých 

demografických a jiných kategoriích (viz Jehn et al., 1999) nebo 

                                                 
114

 Viz také rétorika Sokolovského a kol. (2009). 
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 diverzitní tým je jednotkou složenou z jednotlivců, kteří patří a identifikují 

sebe s jednotlivými subskupinami (Roberge a van Dick, 2010). 

Typologie diverzitních týmů 

V různých výzkumných studiích se často používají názvy diverzitní, rozmanité a 

heterogenní, nicméně je zde patrný problém a to, že definice diverzitního týmu nebyla ve 

výzkumných studiích dostatečně popsaná (Jehn et al., 1999; Stahl et al., 2010; Rašticová, 

2012; Podsiadlowski et al., 2013; Pitts, 2014 aj.) 

Nokia’s leadership group (2011) uvádí příklad  diverzitního týmu: diverzitní tým je 

spojen s rozmanitostí v následujících charakteristikách: pohlaví, věk, národnost etnický 

původ /kulturní příslušnost, mentální diverzita ve smyslu mezinárodních zkušeností, 

vzdělání, oboru působení a pracovních zkušeností, které mohou vést k rozmanitým 

perspektivám
115

.  

Příkladem je tým, který složený ze 13 členů (dále dle Nokia’s leadership group 

(2011): 3 ženy, jedna z nich není běloška, 6 Finů, 4 Američané, 1 Kanaďan, 1 Brit a 1 

Australan. Z hlediska generačních rozdílů se tři členové týmu narodili v 50. letech, jeden 

v 70. a zbytek skupiny se narodil v 60. letech.  

Jejich pracovní zkušenosti pocházejí z Evropy, Severní Ameriky a Východní Asie. 

Členové týmu získali vzdělání v následujících oblastech: strojírenství, technologie, 

psychologie, právo, ekonomie a finance. Jejich vzdělání pochází z různých institucí, 

členové skupiny reprezentují odlišné pracovní funkce v rámci týmu (tamtéž). Tento příklad 

týmu je příkladem vysoce rozmanitého týmu z hlediska, věku, etnického složení, 

zkušeností a vzdělání. Jen z hlediska pohlaví tým je převážně zastoupený muži. 

Různorodost v týmu neboli týmovou diverzitu lze třídit a popisovat z různých úhlů 

pohledů. Výzkum Basadura a Heada (2001) se zaměřoval na studentské týmy MBA 

programů a jejich postupu při řešení problémů. Autoři ve výzkumu rozdělili týmy na 

homogenní a heterogenní na základě těchto faktorů: 

 Tabulka č. 12: Rozdělení týmů dle míry diverzity ( Zdroj: Basadur a Head, 2001) 

Typ týmu 
Definice 

Homogenní/stejnorodý 
Zastoupení jen jednoho dominantního způsobu řešení, tři ostatní 

chybí.
116
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 Podobnou definici uvádí i Greenberg (2004). 
116

 Basadur a Head (2001) ve svém výzkumu používali výzkumný nástroj „The Creative Problem Solving 

Profile inventory“(CPSP), který byl zaměřený na identifikaci čtyř způsobů řešení situací v rámci výzkumu. 
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Semi – homogenní 
Jsou zastoupené dva styly, chybí dva opozitní styly. 

Heterogenní/rozmanitý 1. kategorie 
Zastoupení všech čtyř způsobů řešení problémů, malé  rozptýlení od 

středu. 

Heterogenní 2. kategorie 
Zastoupení všech čtyř způsobů řešení problémů, velké rozptýlení od 

středu. 

 

Autoři tedy pracovali se třemi kategoriemi: heterogenní (2 podkategorie se stejným 

názvem), homogenní a semi – homogenní. V odborné literatuře lze nalézt i jiné přístupy.  

Ve výzkumu transnárodních inovačních týmů (TNITs) se zaměřením na 

multikulturalitu Bouncken a Winkler (2010) identifikovali čtyři typy týmů:  

 týmy s jednou dominantní kulturou, tzn. s převažujícím počtem 

příslušníků jedné kultury nad druhou, 

 bikulturní týmy – členové týmu představují 2 kultury, 

 monokulturní týmy – s představiteli 1 kultury, 

 multikulturní týmy – se zástupci více než dvou kultur. 

V rámci studia multikulturality lze zaznamenat více příspěvků do třídění 

diverzitních týmů: ve výzkumu provedeném na studentských týmech oboru Business 

Administration Watson, Johnson, Kumar a Critelli (1998) definovali dva typy týmů: 

kulturně diverzitní a kulturně nediverzitní.  

 Kulturně nediverzitní jsou ty týmy, jejichž členové pocházejí ze stejné 

kultury a etnické skupiny.  

 Kulturně diverzitní jsou tyto skupiny, které v sobě obsahují příslušníky tří 

a více kultur (národností) a etnických skupin
117

. Stojí však za zmínku, že 

téma multikulturality je lépe uchopitelné než jiné typy diverzity ve 

vědeckých článcích (tamtéž). 

Z hlediska věku stojí za zmínku studie Covarrubias a Grobblschegg (2013), která 

byla provedena v Rakousku ve vybraných společnostech se zaměřením na liniové a HR 

manažery. Cílem bylo zmapovat vnímání rozdílů mezi generacemi v oblasti motivace, 

vzdělávání a transferu znalostí. Linioví manažeři byli dotazováni i na velikost rozmanitosti 

v týmu. 43 % dotazovaných vedly týmy, jejichž počet přesahoval 10 členů.   
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Proměnné jako věk, pracovní zkušenosti nebo gender byly zmíněny jen okrajově (Watson, Johnson, 

Kumar a Critelli, 1998).   



 

105 

 

 Tabulka č. 13: Typy týmů dle věku (Zdroj: Covarrubias a Grobblschegg, 2013) 

Typ týmů 
Definice 

Uniformní/homogenní 
Členové týmů jsou tvořeni představiteli jen jedné generace. 

Týmy s nižší věkovou diverzitou 
Členové týmu představují dvě po sobě jdoucí generace. 

Středně diverzitní 

Členové týmu představují přinejmenším tři věkové generace 

v  jednom týmu. 

Diverzitní 
Členové těchto týmů představují čtyři věkové generace. 

 

Ve výzkumu bylo pouze 10 % týmů uniformních, 37 % tvořily týmy s nižší 

věkovou diverzitou. Středně diverzitní týmy tvořily 40 % a 13 % týmů bylo vysoce 

diverzitních – členové těchto týmů představovali čtyři věkové generace (tamtéž).  

Specifika řízení diverzitních týmů 

Na začátku stojí za to uvést, že řízení různorodého týmu může pro manažery 

podstatně náročnější (Velíšková, 2008). Rovněž se v rámci řízení týmů diskutuje úloha 

vůdcovství (Horváthová, 2008; Rašticová a Senichev, 2011; Procházka, Vaculík a Smutný, 

2013 aj.).  

Jedná se o zcela jiný způsob vedení lidí než je tradiční styl přikazování a kontroly, 

kdy všichni členové týmu přejímají určitou rozhodovací pravomoc a také odpovědnost za 

výsledky týmu (Horvathová, 2008). Jde o týmy, v nichž každý je vedoucím (tamtéž).  

Dalším důležitým tématem, např. v českých podmínkách, je, že v uplynulých letech 

byly i české firmy nuceny, z důvodu efektivity práce, změnit a modernizovat svoji 

organizaci, což bude mít dopad i na fungování týmu (Bosnicova, 2012).  

Autorka ve své práci polemizuje s americkým autorem Wrenchem (2007) ohledně 

toho, že organizace obecně mají chybnou tendenci více oceňovat práci jistých skupin 

zaměstnaných, lépe je trénovat a efektivněji s nimi komunikovat než s ostatními. Aby však 

obstály v konkurenci, bude nutné, aby management zjistil, jak co nejefektivněji do práce 

zapojit všechny lidi z týmů, tedy ne pouze ty „vybrané“, což lze vnímat jako další budoucí 

cíl diverzitního managementu (tamtéž).  

V této oblasti právě mohou být nápomocní specialisté řízení lidských zdrojů. 

Personalisté mohou být nápomocní liniovým manažerů např. při cíleném sestavování 

různorodých týmů. V praxi to vypadá tak, že pokaždé, když se otevře volná pozice, 
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pomohou s analýzou, jací lidé v týmu chybí (a to se týká nejen pohlaví či věku, ale např. i 

osobnostních charakteristik) (Velíšková, 2012). Nábor a výběr je potom ušit na míru tak, 

aby firma zaujala a dokázala rozpoznat právě takové uchazeče a uchazečky (tamtéž). 

Souvisí s tím i velká role motivace a školení manažerů a manažerek, aby jejich 

nábor byl genderově korektní a zároveň umožňující vznik diverzitních týmů (Velíšková, 

2012). Obecně se však manažeři a manažerky různí: záleží na jejich zázemí, vzdělání, 

zkušenostech i osobní zralosti, nakolik jsou při výběru ovlivněni stereotypy (tamtéž). 

Úloha manažera týmu  

Při analýze současných organizačních reálií platí, že manažeři jsou zodpovědní za 

efektivní vedení organizace a týmu (Armstong  a Taylor, 2015), dále za jeho efektivitu a 

komunikaci v týmu (Hajro, Gibson a Pudelko, 2017). 

 Dle Armstonga  a Taylora (2015) by se manažeři měli zaměřit na čtyři základní 

oblasti a to plánování, organizování, vedení a a kontrola (tamtéž). Diverzitní management 

úzce souvisí s těmito základními manažerskými funkcemi a představuje jejich nedílnou 

součást (viz také Velíšková, 2007, 2008). 

Na úrovni týmů hraje velkou roli osobnost vedoucího/manažera týmu, jeho vůdčí 

schopnosti a praktické chování
118

 (Procházka, Vaculík a Smutný, 2013).  

V návaznosti na to by se měl manažer týmu zabývat následujícími oblastmi (viz 

Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012): vytvářet a udržovat, stimulovat rozvoj a zajištovat 

splnění úkolu. Tyto tři oblasti, okruhy je potřeba vzájemně vyvažovat (tamtéž).   

Fungování manažera ovlivňují i afektivní projevy a spokojenost týmových 

pracovníků. Podle Milese a Mangolda (2002) mají otevřenost v komunikaci a schopnost 

týmového vedoucího řešit konflikty přímý vliv na spokojenost pracovníka, přičemž 

otevřená komunikace spokojenost ovlivňuje více. Jejich studie přinesla výsledky a to, že 

členové týmu a vedoucí velmi podobně hodnotí míru otevřenosti ve skupině, nicméně se 

liší v posuzování úspěšnosti vedoucího při řešení konfliktů a problémů: členové méně 

kladně hodnotí než vedoucí sám jeho schopnost řešit konflikty v týmu (Miles a Mangold, 

2002). 

 

 

 

                                                 
118

 Stojí rovněž za uvedení klasické rozdělení 10 manažerských rolí od Mintzberga (1975), které byly 

seskupeny do tří skupin: informační, interpersonální a rozhodovací. 
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Leadership/vůdcovství ve fungování týmu 

S tématem vedení týmu jsou úzce propojené otázky leadershipu neboli vůdcovství. 

Existuje celá řada definic leadershipu (Rašticová, 2013; Hogan, 2016). 

Leadership je schopností vytvořit efektivní tým, který je schopen přežít v 

konkurenčním boji (Hogan, 2016).  

Poněkud širší definici navrhují Armstrong a Stephens (2008), kdy definují 

leadership jako schopnost vést, inspirovat podřízené k tomu, aby vynaložili své nejlepší 

síly a schopnosti k dosažení žádoucích výsledků, získávání jejich oddanosti dané věci a 

jejich motivování k dosažení stanovených cílů
119

. 

Stojí také za zmínku výsledky výzkumu poradenské firmy Achieve Global, která v 

roce 2008 provedla průzkum pod názvem „Úspěšný lídr 21. století“. Výzkumný vzorek 

tvořilo 971 lídrů a pracovníků z Evropy, Asie a USA (viz Bláha a kol., 2013, s. 160). 

Klíčovým závěrem byla identifikace 42 kognitivních a behaviorálních činností, 

které byly rozděleny do 6 oblastí: reflexe, společenství, rozmanitost, inovativnost, lidé a 

management (Achieve Global, 2008, cit dle Bláha a kol., 2013, s. 160). Jednou z klíčových 

oblastí byla právě diverzita. Autoři studie v rámci úspěšného řízení diverzity uvedli jako 

důležitý faktor pozitivní postoj a skutečné využívání rozdílů mezi lidmi (vzhledem k 

pohlaví, věku, postojům, stylu práce, národnosti) (tamtéž).  

Pokud je organizační kultura otevřená rozmanitým diverzitním perspektivám, je to 

určitý mezistupeň mezi organizací a zaměstnanci, druhým mezistupněm je právě osobnost 

vedoucího, která má význam pro transfer informací a určitý faktor ovlivňující spokojenost 

zaměstnanců (viz Miles a Mangold, 2002). V rámci tématu osobnosti vedoucího lze zmínit 

transakční a transformační vedení (viz Burns, 1978
120

; Rašticová, 2012 aj.). 

Za pozornost stojí také rozdělení vedoucích týmů na dva typy: „sólový vůdce“ a 

„týmový vůdce“ (Belbin, 2012). Tyto dva typy vedoucích jsou kardinálně odlišné. V rámci 

našeho zaměření práce na diverzitu stojí za zmínku jejich podrobnější popis: 

Tabulka č. 14: Rozdíly mezi jednotlivými typy vůdců 

(Zdroj: upraveno dle Belbin 2012 a Kolajová, 2006) 

Týmový vůdce 
Sólový vůdce 

 Nepředpokládá, že by byl moudřejší, 

kreativnější či prozíravější než jeho 

kolegové, proto vybírá nadané členy týmů, 

aby kompenzovali své nedostatky a přispěli 

 Často žije v domnění, že je ten 

nejzkušenější, nejmoudřejší, který ví a zná 

všechno nejlépe. 

                                                 
119

 Přehled teorií a přístupu k leadershipu lze najít v publikaci Komives a Wagner (2016). 
120

 Dle Burnse (1978) transakční vůdce určuje očekávání, kontroluje, odměňuje a koriguje chování svých 

podřízených. Transformační vůdce pomáhá svým podřizeným rozvíjet se a směruje je k naplňování 

společných skupinových cílů. 
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vyváženosti týmu. 

 Nepotřebuje obdiv, ani neustálou pozornost 

k sobě. 

 Vlastní zásluhy na prosperitě celého týmu 

popírá nebo je nezveličuje. 

 Rád na sebe strhává pozornost, potřebuje 

mít pocit úcty a důležitosti. 

 Libuje si v osobní publicitě. 

 Jeho vztah k ostatním členům týmu je 

založen na důvěře, a proto častěji deleguje 

pravomoci a odpovědnosti. 

 Mívá problémy s delegováním, vše nejlépe 

umí on sám a nikdo jiný to tak nedokáže. 

 Svou vedoucí roli vnímá jako vytváření 

obsahu poslání týmu, klade důraz na 

správný výběr členů týmů, na jejich 

„dobrovolné“ přijímání úkolů a na jejich 

samostatnost. 

 Rád úkoly rozděluje zcela direktivním 

způsobem, očekává, že všechny pokyny 

budou splněny. 

 Chce být vzorem, který mají ostatní chtít 

následovat. 

 Staví na rozmanitosti. 

 Projektuje vizi, kterou ostatní naplňují dle 

svých představ, schopností a možností. 

 Usiluje o konformitu. 

 Vyhledává talenty. 

 Neobává se konkurence. 

 Má zdravé sebevědomí, věří si, přijímá své 

přednosti i nedostatky. 

 Dává jasně najevo, co, kdo a jak má udělat. 

 Pomáhá ostatním v jejich osobním i 

profesním rozvoji, podporuje jejich klady. 

 Soustředí kolem sebe především své 

stoupence, mnohdy vyhledává 

pochlebovače a obdivovatele. 

 

Na základě výše uvedených informací lze vyvodit předpoklad, že týmový vůdce je 

vhodnější pro řízení diverzitního týmu, obzvláště z hlediska výběru zaměstnanců v týmech, 

delegování a otevřenosti vůči odlišnosti a jinakosti. Na druhou stranu je nutné uvést, že dle 

Belbina (2012) odlišné pojetí vedení lidí nutně nevede k lepším výsledkům než ostatní 

vedení. 

 

1.4.5 Dopad diverzity na fungování týmu  

Dopad neboli vliv diverzity na fungování v týmu lze vyhodnocovat různými 

způsoby. Lze to analyzovat pomocí termínu efektivita
121

, úspěšnost/úspěch
122

, 

výkonnost
123

 aj.  

                                                 
121

Pojem efektivita bude podrobněji definován v následující podkapitole (pozn. autora). 
122

 Úspěšnost je míra s jakou organizace naplňuje své cíle (Harrison a Freeman, 1999). Poněkud jinak lze 

úspěšnost definovat jako míru dosažení vytyčeného úkolu a plánu (upraveno dle Gröschke, 2011).  

Úspěch je pozitivním výsledkem snah jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle (viz Veber a kol., 

2014). 
123

 Výkonnost lze obecně definovat jako schopnost využívat čas a zdroje tak, že náklady jsou vynaloženy 

účelně a přinášejí dohodnuté výstupy a také, že čekávání zainteresovaných stran jsou naplněna (Doležal, 

Máchal, Lacko a kol., 2012). V tomto pojetí definice výkonnosti a efektivity jsou si hodně podobné. Veber a 

kol. (2014) více zdůrazňuje úroveň týmů a jednotlivců a definuje výkonnost jako obecné měřítko úsilí 

jednotlivce či skupiny.  Týmová výkonnost je jevem, který v sobě zahrnuje některé výsledky měření jako 

např. kvantitativní produkce/výkon/výroba, kvalitativní týmové výsledky a týmovou kohezi (Horwitz a 

Horwitz, 2007; Yeager a Nafukho, 2011). 
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Stojí za zmínku, že v literatuře výkonnost a efektivita se vyskytují dokonce jako 

synonyma (např. Horwitz a Horwitz, 2007). V anglosaské vědecké literatuře však převládá 

použití pojmu výkonnost (angl. performance), která je definována následovně: 

 Týmová výkonnost je spojena se schopností týmu dosahovat vytyčených 

cílů nebo specifického zadání (Devine a Philips, 2001). Logicky vzato, 

výkonnost je tedy výsledkem určité záměrné, cílevědomé aktivity (viz také 

Swanson a Holton, 2009).  

 Týmovou výkonnost lze také posuzovat pomocí těchto ukazatelů: 

kvalita/množství vykonané práce, kterou posuzuje vedoucí (Watson, 

Johnson, Kumar a Critelli, 1998).  

V následující tabulce je uvedeno shrnutí velkého počtu ukazatelů výkonnosti 

(Parmenter, 2008). Následující tabulka bude ještě několikrát zmíněna v metodologické 

části a v části pilotního průzkumu. 

Tabulka č. 15: Vybrané ukazatele výkonnosti, které lze aplikovat při posuzování výkonnosti týmů 

v organizaci
124

 (Zdroj Parmenter, 2008) 

Četnost 

měření 

Popis měřítka 

Týdně 

Míra chyb při zadání objednávky; zpožděné projekty manažera (seznam interních 

projektů a seznam klientských projektů); procento přijatých nabídek nebo návrhů; počet 

opožděných výkazů/dokumentů atd. 

Měsíčně 

Získání zákazníka (míra do jaké podnikový útvar přiláká nebo získá nové zákazníky nebo 

obchod); počet kontaktů se zákazníkem v průběhu projektu a poprojektové rekapitulace 

(pouze velké projekty); zaměstnanci, s nimiž byl rozvázán pracovní poměr z důvodu 

výkonnosti a jiných problémů; prodej na manažera; procento produktů, u nichž první 

návrh zcela splňoval funkční specifikace zákazníka; procento úspěšných nabídek; 

procento pracovníků pracujících v pružné pracovní době; včasné a efektivní řešení 

stížností zaměstnanců; fluktuace pracovníků podle typu (výpovědi na straně pracovníka, 

konec platnosti smlouvy, pracovník na dobu určitou, výpovědi na straně zaměstnavatele 

atd. 

Čtvrtletně 

Procento manažerů – žen; pracovníci, kteří získají každý měsíc ústní zpětnou vazbu o své 

výkonnosti; celkový počet hodin, které zaměstnanci stráví při činnosti mentorů; fluktuace 

pracovnic; fluktuace pracovníků podle menšin; fluktuace pracovníků podle věku; 

procento pracovníků, kteří splňují požadavky na neustálý profesní rozvoj; procento 

zaměstnanců ve věku nižším než X; zaměstnanci plnící své plány rozvoje; úspory díky 

návrhům zaměstnanců; procento hodin věnovaných výzkumu a vývoji; počet 

zaměstnanců podniku zapojených do zvyšování kvalifikace organizací místního 

                                                                                                                                                    
 
124

 Zmíněné klíčové ukazatele výkonnosti byly posbírány a zaznamenávány během diskuzí s vyšším 

manažerským personálem v různých organizacích, během analýzy organizačních záznamů a měsíčních 

reportů (viz Parmenter, 2008).  Podle Popesko a Papadaki (2016) klíčové ukazatele výkonnosti (angl. Key 

Performance Indicators, KPI) lze definovat jako pojem, který označuje indikátory (ukazatele, metriky) 

výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru nebo celé organizaci. Ukazatele KPI vyjadřují 

požadovanou výkonnost (kvalitu, efektivnost nebo hospodárnost) dané hodnocené jednotky. Používají se na 

všech úrovních řízení organizace, zejména ve strategickém řízení, řízení podle cílů a v řízení služeb (Popesko 

a Papadaki, 2016). 
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společenství. 

 

Stojí také za zmínku práce Bláhy a kol. (2013), která se zabývá tématem 

výkonnosti a  

metrik
125

 v rámci jednotlivých složek řízení lidských zdrojů. Uvádí metriky, které jsou 

hodně podobné příkladům z tabulky Parmentera (2008), např. podíl proškolených 

zaměstnanců za rok apod. (Bláha a kol., 2013, s. 133). Výše uvedený přístup lze doplnit i 

dalšími kritérii úspěšnosti týmu a to ze strany vedoucího, jehož roli ještě bude věnována 

pozornost
126

. Toto pojímání úspěšnosti je dosti blízké definici výkonnosti od Devine a 

Philipse
127

(2001).  

   Tabulka č. 16:  Kritéria úspěšnosti (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2012) 

„Trvdá“ kritéria úspěchu 
„Měkká“ kritéria úspěchu 

 projekt je funkční 

 jsou splněny požadavky zákazníka 

 jsou uspokojená očekávání všech 

zúčastněných stran (zainteresovaných stran) 

 výstupní produkt projektu je na trhu včas 

 je dosahována předpokládaná návratnost 

vložených prostředků 

 vliv na životní prostředí a okolí obecně je 

v normě 

 vyřešení konfliktu s okolím (dotčené strany) 

 kvalifikační připravenost obsluhy 

 motivace projektového týmu apod. 

 

Příkladem kritérií neúspěšnosti může být překročení plánovaných termínů a náklad, 

nedosažení plánované kvality výstupního produktu, nepředpokládané vlivy na životní 

prostředí, nespokojený zákazník a další zainteresované strany stejně jako fakt, že produkt 

projektu nelze umístit na trh (tamtéž). 

Jak je z výše uvedeného patrné, existuje řada definic efektivity, výkonnosti, 

úspěšnosti a dalších relevantních pojmů a to na úrovni organizací, oddělení, týmů a 

jednotlivců (Veber a kol., 2014). V dalším textu a obzvláště v empirické části bude 

využíván pojem efektivita a to z následujících důvodů (téma efektivity týmů bude 

podrobněji rozebíráno v další podkapitole): 

 v některých publikacích se používají jako synonyma (Horwitz a Horwitz, 

2007; Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 aj.); 

 v literatuře věnované posouzení fungování diverzitních týmů lze najít 

                                                 
125 Metriku v tomto smyslu lze definovat rozsah záběru, obsahu a složek měření výkonnosti (Synek a kol., 

2011). Pojem se používá jako synonymum indikátoru a ukazatele. Metrikou je tedy přesně vymezený 

finanční či nefinanční ukazatel nebo hodnotící kritérium (viz Učeň, 2001). 
126

 V tomto kontextu úspěšnost je tedy mírou dosažení vytyčeného úkolu a plánu (viz Gröschke, 2011).  
127

 Propojení se schopností týmu dosahovat vytyčených cílů nebo specifického zadání (Devine a Philips, 

2001). 
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příklady použití pojmu efektivní ve vztahu k posouzení fungování týmu 

(Jehn et al., 1999); 

 pro posouzení fungování týmu a jeho dopadu na jednotlivé aspekty týmové 

práce jsou relevantní tyto definice, které se obsahově překrývají:  

o schopnost dosahovat žádoucích cílů, vést k žádoucím cílům anebo 

(definice „efektivity“, Hartl a Hartlová, 2015); 

o schopnost týmu dosahovat vytyčených cílů nebo specifického zadání 

(definice „výkonnosti“, Devine a Philips, 2001); 

 v rámci řízení lidských zdrojů se pojem výkonnost dříve často nepoužíval 

(případně ve vztahu k výkonovým (pobídkovým) mzdovým formám nebo 

individuálnímu výkonu pracovníka (např. Koubek, 2007a); objevuje se až 

v posledních letech jako soustavná část řízení lidských zdrojů a to převážně 

v zahraničních publikacích (Armstrong a Taylor, 2015 aj.); 

 pojem efektivita, jako schopnost dosahovat vytyčených cílů (zadání) 

(upraveno dle Hartl a Hartlová, 2015 a autorů Devine a Philips, 2001) se 

zdá být vhodným pro další posouzení efektivity fungování týmů v rámci 

empirické části disertační práce.  

  

Efektivita týmů 

Efektivitu týmů lze definovat různými způsoby. 

Na úrovni organizace může být efektivita vztahem mezi hodnotou výstupů ve 

smyslu výrobků anebo služeb a hodnotou vstupů, tj. zdrojů, které byly využity na tyto 

výstupy (Donaldson a Preston, 1995). Podobnou definici uvádějí Dědina a Cejthamr 

(2005), efektivita je dle autorů použití ekonomických zdrojů, které přinášejí maximálně 

úroveň uspokojení dosažitelnou při daných vstupech a technologiích. V podobném duchu 

definují efektivitu i Hartl a Hartlová (2015), tedy jako příznivý poměr účinků k vynaložené 

práci, k nákladům, vedlejším účinkům apod.  

Stojí však za zmínku, že jejich další definice je mnohem bližší fungování týmů 

v organizaci. Hartl a Hartlová (2015) také definují efektivitu jako účelnost, působivost, 

schopnost dosahovat žádoucích cílů/vést k žádoucím cílům. 

V literatuře věnované diverzitnímu managementu lze nalézt následující vybrané 

studie a zmínky o efektivitě: 
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 Milliken a Martins ve svém výzkumu z roku 1996 používají pojem 

efektivní v následujícím významu: diverzita v týmu vede k lepšímu a 

komplexnějšímu vnímání informací, k lepšímu zpracování a efektivnějšímu 

vytváření rozhodnutí…tedy diverzita je tu vnímána jako přínos pro 

fungování týmu. 

 Jehn et al. (1999) používají pojem efektivní při posuzování fungování 

diverzitních týmů.  

 efektivita a výkonnost se objevují v některých publikacích jako synonyma 

(např. Horwitz a Horwitz, 2007; Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 aj.). 

 ve výzkumu Hajro, Gibson a Pudelko (2017) efektivita byla definována 

jako subjektivní posouzení fungování týmů jednotlivými vedoucími 

pracovníky, vedoucími týmů, interními zákazníky apod.  

Za pozornost stojí i fakt, že subjektivní posouzení jednotlivých oblastí fungování 

týmů / organizace je významně zastoupené v dílech těchto autorů (např. Pitts, 2009; Choi  

a Rainey, 2010; Mor Borak, 2016 aj.) a je definováno jako vhodný přístup analýzy 

fungování v organizacích a týmech. 

Autoři Choi a Rainey (2010) podobně jako Pitts (2009) se zaměřovali na téma 

individuálního posouzení organizační a týmové výkonnosti ze strany respondentů. 

Dále v již zmíněné metaanalýze kolektivu autorů pod vedením Mor Baraka (2016) 

vnímání organizačních diverzitních snah/aktivit bylo definováno jako vnímání rozsahu 

respondenty, ve kterém organizace podporuje diverzitní aktivity/úsilí a podporuje klima 

inkluze (s. 8). 

Výše uvedené závěry vedou k formulaci předpokladu, že je výzkumnou praxí 

posuzovat vybrané prvky výkonnosti nebo efektivity a to ze stran respondentů (řadoví 

zaměstnanci, vedoucí pracovníci apod.). Jde tedy o fakt, že např. zaměstnanci organizací, 

včetně vedoucích týmů subjektivně posuzují tvrdé faktory efektivity, které jinak nešlo 

prozkoumat. 

Na výše uvedené závěry výzkumných studií navazuje pojednání o dalších faktorech 

efektivního fungování týmů. 

Faktory efektivního fungování týmu 

Na začátku je důležité uvést faktory pro vytvoření a efektivní fungování týmu. 

Podle Hackmana (2009) k těmto faktorům patří explicitní organizační zařazení, jasné cíle, 
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funkční struktura a jasně definované úkoly pro jednotlivé členy týmů.  

Týmy rovněž potřebují podpůrnou organizaci, včetně systému odměňování, 

systému lidských zdrojů a informačního systému. Nezastupitelnou roli tu hraje i odborné 

koučování nejlépe se zaměřením na celek v procesu (tamtéž).  

Lze také vyslovit předpoklad, že jedním z důležitých faktorů vytvoření efektivně 

fungujícího týmu, je i nastavení fungujícího systému náboru, aby výše uvedené personální 

činnosti mohly fungovat. Správný výběr jeho jednotlivých členů, a to na základě 

požadavků zadaného úkolu, znalostí a dovedností potřebných pro jeho splnění a také 

schopnosti jednotlivých členů spolupracovat s druhými v týmu (Horváthová, 2008) hraje 

velkou roli.  

Doležal, Máchal, Lacko a kol. (2012) uvádějí tzv. subjektivní a objektivní 

skutečnosti, které mohou budování a rozvoji týmu bránit. Do subjektivních skutečností lze 

zařadit např. nekompetentnost manažera. Do objektivních patří např. tyto 4 faktory: 

 nepříznivé organizační prostředí, 

 přílišná velikost týmů, 

 znalosti členů týmů, 

 příliš velká stabilita prostředí a cílů (tamtéž).  

 

V dalším textu bude pozornost zaměřena na velikost týmu a jeho efektivitu. S 

růstem komplexnosti řešených úkolů narůstá potřeba větších týmů. Problém je, že týmy 

mají tendenci se s růstem své velikosti rozpadat (Belbin, 2012, 2013). Maximálně 

udržitelná velikost týmu závisí na mnoha faktorech. Obecně a pro všechny případy 

fungující pravidlo na optimální velikost týmu neexistuje (tamtéž).  

Uvádí se občas „pravidlo“, že optimální velikost týmu je 7 +/– 2
128

(viz Doležal, 

Máchal, Lacko a kol., 2012).  

Výsledky metaanalýzy Stahle et al. (2010), zabývající se statistickými daty vztahů 

mezi velikostí týmu a jednotlivými faktory, uvádějí, že pokud se velikost týmu zvětšuje, 

diverzita je spojená s klesající efektivitou komunikace a pracovní spokojeností.  

Výzkum provedený kolektivem autorů Liang, Jiang, Klein a Yu (2010) 299 

pracovníků ze 75 IT vývojářských týmů ukázal, že pro efektivní fungování týmu je vhodný 

počet kmenových týmových členů v rozmezí od 5 do 7 členů. 

Belbin (2013) uvádí číslo 4 jako optimální počet členů v týmu – toto tvrzení 

                                                 
128Autoři však neuvádějí na základě, jakých výzkumných studií, přišli k doporučované velikosti týmů (pozn. 

autora). 
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zakládá na svých zkušenostech z vědecké a poradenské činnosti. Belbin také uvádí počet 

pět až šest, jako další číslo pro optimální fungování (tamtéž).  

Velikost skupiny souvisí s efektivitou (Belbin, 2013. s. 16): „jakmile se počet lidí, 

kteří mají za úkol jednat a uvažovat o problémech, zvýší z jednoho na dva, okamžitě 

vzrůstá úroveň jejich společné inteligence“. Ve výrazně početnějších skupinách však 

úroveň kolektivních mentálních schopností spíše klesá (tamtéž). 

Belbin (2013) pracuje s pojmem malých vyvážených týmů a uvádí, že základním 

rysem těchto týmů je fakt, že o vedení se jednotliví členové dělí nebo, že pozice vůdce 

rotuje.  Vyvážený tým by měl disponovat všemi týmovými rolemi, které jsou nutné pro 

zajištění požadované výkonnosti. Uvádí, že by neměl být příliš početný, aby se týmové 

role nezdvojovaly, což by mohlo vést k nežádoucímu konkurenčnímu boji o jednotlivé 

role. I když optimální počet členů v týmu závisí na konkrétní situaci, autor dává přednost 

čtyřčlenným týmům. Argumentem je, že pokud jsou členové týmu pečlivě vybráni, mohou 

i ve čtyřech disponovat potřebnými týmovými rolemi. Navíc tento počet umožňuje rotaci 

vedoucí pozice v týmu (Belbin, 2013). Pokud tým řeší nějaký významný problém, ujmou 

se jej konkrétní členové, kteří se specifickým způsobem podílejí na jeho řešení. Ve skupině 

je situace s vedením odlišná (tamtéž). 

 Stojí také za zmínku faktor novosti a nesehranosti týmu, což zvyšuje míru ohrožení 

úspěšnosti týmu (viz Hackman, 2009). Obecně psychosociální faktory mají velký význam 

na fungování sociálních skupin a jednotlivců i v rámci pracovišť, na což poukazoval i 

nositel Nobelovy ceny za ekonomii Kahneman (2012). 

Afektivní faktory a diverzitní týmy  

Objevují se i souvislosti diverzity s afektivními faktory, jako je např. spokojenost. 

Spokojenost lze definovat jako rozsah, ve kterém jednotlivec může vyjádřit svou pozitivní 

reakci ve směru k pracovnímu prostředí, v němž se nachází (Schippers, Den Hartog, 

Koopman a Wienk, 2003). Podle jiného přístupu spokojenost lze definovat jako prožívání 

přiměřeného uspokojení potřeby (Stahl et al., 2010). Spokojenost pracovníka týmu má vliv 

na výkonnost samotného týmu (Nakonečný, 2005).  

 Velký počet výzkumů byl proveden i v oblasti zkoumání diverzity a afektivních 

reakcí v týmech (Miles a Mangold, 2002; Ordu, 2016 aj.). Výsledky výzkumů ukazují, že 

diverzita zvyšuje výkonnost v oblasti kreativních a inovačních úkolů, nicméně negativně 

působí na spokojenost (Milliken a Martins, 1996). Záporný vztah mezi diverzitou a 

spokojeností podporují i další studie a autoři (Basadur a Head, 2001; Stahl et al. 2010). 
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 Ordu (2016), provedl výzkum se zaměřením na spokojenost a vnímání diverzity na 

vzorku 2,362 učitelů na 42 veřejných středních školách v Turecku v roce 2014 a 2015. 

Výzkum přinesl výsledky, že učitelé, kteří se domnívali, že je diverzita ve škole dobře 

řízena, měli vyšší pracovní spokojenost. Rovněž z výzkumu vyplývá, že pokud je diverzita 

učitelem vnímána jako obohacení a přínos, má to vliv nejen na vyšší míru pracovní 

spokojenosti, ale i na výkonnost (Ordu, 2016). Podobné tendence zaznamenal i Pitts 

(2009). V jeho výzkumu byl zjištěn pozitivní vztah mezi spokojeností zaměstnanců a 

diverzitním managementem a to nejvíce u respondentů odlišné barvy pleti než 

„bílá“(tamtéž). 

Důležitým zjištěním je rovněž to, že spokojenost se zdá být vyšší, když (Schippers, 

Den Hartog, Koopman a Wienk, 2003): 

a) je výsledek týmu závislý na společné práci členů, na jejich kooperaci,
129

 

b) mají nižší úroveň diverzity,  

c) jsou spolu v týmu delší dobu (tamtéž). Reflexivita se ukázala být 

mediátorem v tomto vztahu.
130

 

 

1.4.6 Měření diverzity 

Podle Indruchové (2013) dříve způsobovala jisté problémy především 

neuchopitelnost a zdánlivě neměřitelná podstata diverzity. Proto v předkládané kapitole 

bude kladen důraz na shrnutí výsledků jednotlivých výzkumů se zaměřením na diverzitní 

týmy. 

Studií, zabývajících se tématem diverzity a propojením s výkonností v 

organizačním prostředí, je relativně málo (Jehn et al., 1999; Kochan et al., 2003; Pitts, 

2009; Bouncken a Winkler, 2010 aj.). Poměrně velkou skupinu výzkumů tvoří studie 

provedené na skupinách vysokoškolských studentů v České republice a v zahraničí 

(Watson, Johnson, Kumar a Critelli, 1998; Jiřincová a Leicherová, 2012 aj.).  

Týmová úroveň má pro účely předkládané práce významnou roli. Tato úroveň je 

nosná pro tento výzkum, poněvadž poskytuje prostor pro jasnější uchopení vztahů mezi 

takovými faktory jako je týmová diverzita, efektivita, spokojenost a další relevantní 

faktory.  

                                                 
129

V tomto významu to znamená, že členové týmu spolupracují aa při práci berou ohled na práci ostatních 

(pozn. autora). 
130

 Reflexivitu lze definovat jako rozsah, ve kterém členové skupiny přemýšlí a komunikují o cílech skupiny, 

strategiích a procesech a ve kterém je přizpůsobují aktuálním podmínkám (viz Schippers, Den Hartog, 

Koopman a Wienk, 2003). 
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Výkonnost a vnímání roli diverzity v týmu je často posuzováno zprostředkovaně, 

např. posuzováním ze strany jiných lidí, včetně vedoucího daného týmu. Jak uvádí 

Rašticová (2012), měření diverzity probíhá formou hodnocení postoje k diverzitě skupiny a 

uvnitř skupiny. Předmětem hodnocení je skupina. Autorka uvádí výčet jednotlivých 

stupnic a dotazníků ve vztahu k diverzitě: např. Stupnice vnímané otevřenosti skupiny k 

diverzitě (Hobman, Borida a Gallois, 2003), Vnímání vytváření podskupin (Zanutto, 

Bezrukova a  Jehn, 2010). Tento přístup je na základě již zmíněných studií, např. Kochana 

et al. (2003) důležité obohatit o prvky zhodnocení fungování týmů na základě i 

exaktnějších faktorů ve vztahu k diverzitě. 

Přehled výzkumů na týmové úrovni 

Na začátek uvažování o výzkumech na týmové úrovni stojí za zmínku některé 

studie, které se zabývaly vztahem diverzity a faktorů jako je výkonnost. Proto v dalším 

textu budou uvedené stručně některé z nich: 

Výzkum z roku 1996, provedený americkými autory Milliken a Martins, přinesl 

závěr, že diverzitu lze vnímat v organizačních podmínkách jako „double – edged  sword“, 

tedy „obousečný meč“: diverzita ve složení týmů vede na jedné straně k lepšímu a širšímu 

vnímání informací a k jejich lepšímu zpracování i k efektivnějšímu vytváření rozhodnutí, 

ale na druhé straně diverzita může snížit emocionální zapojení a osobní angažovanost 

členů týmu či zhoršenou komunikaci, což jak již bylo uvedeno, tvoří podstatu metafory 

“double – edged  sword”.  Tento dvojí efekt diverzity na týmové úrovni lze popsat 

následovně: přínosy na jedné straně, ale problémy na straně druhé (Milliken a  Martins, 

1996).  

Dalším závěrem je, že diverzita sama o sobě je buď neutrální, nebo je přítěží. Jen 

řízená diverzita může být přínosná pro organizace a organizační týmy (Milliken a Martins, 

1996; Kochan et al., 2003; Fučíková, 2013 aj.). 

Za zmínku stojí také závěry výzkumu diverzitních týmů ve čtyřech velkých 

organizacích se zaměřením na vztah diverzity a výkonnosti. Tento výzkum provedl 

kolektiv Kochana et al. (2003) a byl rovněž potvrzen kolektivem Özbilgin, Tatli, Ipek a 

Sameer (2014). Výsledky jsou následující: organizace by se měly vyhýbat jednoduchým 

proklamacím a předpokladům, že mezi diverzitou lidských zdrojů a organizační 

výkonností je jednoduchý vztah.  



 

117 

 

Autoři spíše doporučují pečlivě budovat inkluzivní kulturu
131

 skrz efektivní 

diverzitní management (viz Özbilgin, Tatli, Ipek a Sameer, 2014). Dalším z klíčových 

závěrů týmu Kochana (2003) bylo také to, že manažeři lidských zdrojů a další 

profesionálové zodpovědní za diverzitní projekty, potřebují zaujmout více analytický 

přístup při své práci. Dle výsledků jejich organizace zatím analyzují diverzitní aktivity tak, 

že srovnávají postoje, výkonnost a pokrok jednoduchým srovnáním faktorů jako je 

výkonnost nebo měření postojů. Tato srovnání můžou být užitečná, ale pouze jako první 

krok, je však mnohem důležitější zkoumat, za jakých podmínek pracovní jednotky 

rozmanité z hlediska genderu nebo věku mají vyšší nebo nižší výkonnost ve srovnání 

s jednotkami, které jsou homogenní. Další otázkou je, které z podmínek podporují a které 

naopak tlumí pozitivní a negativní vlivy (tamtéž). 

Obecně na základě studia odborné literatury lze vyvodit závěr, že jednotný 

uznávaný vzor provádění výzkumu a měření výkonnosti diverzitních skupin není (viz 

dále): 

 Výzkumy týmové výkonnosti byly často prováděny vysokoškolskými 

učiteli ve studentských skupinách v rámci vyučovaných předmětů (Watson, 

Johnson, Kumar a Critelli, 1998; Watson, Johnson a Zgouridesz, 2002), 

případně výzkumy probíhaly v laboratorních podmínkách, což s sebou 

přináší omezenou platnost závěrů v reálném firemním prostředí na 

konkrétních firemních týmech (viz Podsiadlowski et al., 2013 aj.).  

 Dále byli respondenti studenti MBA kurzů, kteří řeší konkrétní zadání nebo 

projekty v týmech, kde se dále výsledky vyhodnocují a na základě toho se 

vyvozují závěry o přínosech diverzitních týmů (např. Basadur a Head, 

2001). 

Na studentských vzorcích byla výkonnost často měřena pomocí bodového 

hodnocení projektů – pomocí skórů (Watson, Johnson, Kumar a Critelli, 1998; Basadur a 

Head, 2001; Harrison et al., 2002; Nederveen Pieterse et al., 2013 aj).   

Výše uvedená diskuze o měření dopadu diverzity může být obohacena o další 

přístupy k měření. Stahl et al. (2010) uvádí seznam výzkumných studií, které definovaly 

výkonnost následujícím způsobem: rozsah, ve kterém tým splnil úkol nebo jako schopnost 

vyprodukovat předpokládané výsledky
132

.  

                                                 
131

 Autoři (2014) uvádějí případové studie různých organizací, ve kterých inkluzivní kultura je pojímána jako 

organizační kultura, ve které všechny organizační talenty mohou prosperovat (pozn. autora). 
132

 Viz např. McLeod et al. (1996).  
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Jiné studie používaly více objektivní výkonnostní měřítka, jako například: 

 výsledky prodeje (angl. sales performance figures) (viz Ely, 2004; Jackson a 

Joshi, 2003),  

 složený bonus pracovní skupiny (angl. workgroup composite bonus),  

 kvalita poskytovaných služeb zákazníkům (angl. customer service) 

(Kirkman a Shapiro, 2001), 

 číselné vyjádření úspěchu (rychlost, vzdálenost), podle kterého lze usuzovat 

o výhře, úspěchu týmu nebo sportovce. Jak je patrné z předchozí věty, 

používá se pro posuzování úspěchu v jednotlivých sportovních disciplínách 

(Timmerman, 2000). 

Rovněž stojí za zmínku metaanalýza od Horwitz a Horwitz (2007), ve které autoři 

analyzovali jednotlivé přístupy k měření výkonnosti diverzitních týmů. Autoři uvedli, že 

při analýze výzkumné literatury zaměřené na výkonnost si lze všimnout, že se často 

uvádějí kvantitativní a měřitelné výstupy, jak je např. počet výstupů vyprodukovaných za 

určitý čas (viz Horwitz a Horwitz, 2007).  

S ohledem na tyto výsledky autoři používali 2 aspekty s cílem posoudit týmovou 

výkonnost:  

 počet myšlenek/nápadů a generovaných výstupů,  

 čas, který zabralo splnění určitého úkolu (tamtéž).
133

 

V dalších výzkumech, které nepoužívají výše uvedené ukazatele, se používají jiné 

přístupy, které jsou jednodušší na sběr dat a nejsou tak náročné při schvalování možnosti 

výzkumu v organizačním prostředí a obecně na možnost provedení výzkumu přímo v 

organizaci (viz Kochan et al., 2003). Lze tedy předpokládat, že se proto poměrně často 

používají Likertovy škály, případně otázky obsahující prvky sémantického diferenciálu 

nebo jiných škál.  

Tyto položky jsou zaměřené na identifikaci vztahů mezi diverzitou a výkonností, 

nebo na roli diverzitního managementu v organizaci a týmu. Respondenti vyjadřují svou 

míru souhlasu - nesouhlasu. Níže budou uvedené příklady jednotlivých škál. Tyto výroky z 

výzkumu považujeme za relevantní, jelikož se zaměřují na mapování fungování týmu, na 

jeho efektivitu, odměňování, výkonnost a vztah mezi diverzitou. Na základě pilotního 

průzkumu (viz empirická část – pilotáž) a stáže v oblasti diverzitního managementu v 

jedné globální IT společnosti lze také potvrdit přínosnost níže uvedených škál, které 
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 Faktor času bude použit v dalším textu a empirické části jako jeden z faktorů posouzení týmové efektivity 

(pozn. autora).  
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používají jednotlivé výroky pro mapování týmového fungování.  

Je důležité brát v potaz, že výzkumný projekt, který by se snažil uchopovat přesná 

čísla, např. počet vyřešených pádů systémů, akvizicí nových zákazníků, by se mohl 

schvalovat měsíce, respektive roky, protože jde o interní data a jsou vnímány, jako velice 

senzitivní respektive je důležité zvažovat možné obavy organizace ze situace, že by 

výsledky výzkumu vyšly se zápornými hodnotami, že v dané organizaci je záporný vztah 

např. mezi diverzitou a výkonností apod. 

 Proto v dalším textu budou uvedené jednotlivé přístupy k mapování diverzity v 

týmech a pak v metodologické části bude uveden přístup, který byl vytvořen v rámci 

pilotáže, aby bylo možné zkoumat výkonnost týmu a zároveň sjednotit možnost tohoto 

výzkumu mezi různými týmy.  

Příklady lze nalézt níže: 

Výzkum Jehn et al. (1999) zaměřený na studium 92 pracovních týmů z hlediska tří 

typů diverzit: sociální, hodnotové a informační mimo jiné přinesl i možné příklady škál pro 

mapování těchto diverzit (níže jsou uvedené jen některé příklady): 

 Jak dobře si myslíte, že se Vaší skupině daří? 

 Nakolik je efektivní Vaše jednotka / tým, ve které pracujete? 

 Jak rychle Váš tým plní úkoly? 

Schippers, Den Hartog, Koopman a Wienk (2003) ve výzkumu 54 týmů ve 13 

organizacích používali taktéž škály, jejichž vybrané příklady jsou uvedené níže: 

 Náš tým si zaslouží pozitivní ohodnocení. 

 Nejsou nebo je málo stížností na kvalitu naší práce. 

 Výkonnost naší skupiny přesahuje výkonnost ostatních týmů. 

 

Pitts (2009) ve výzkumu, který se zabýval ověřováním toho, že nehledě na to, že 90 

% federálních agentur v USA reportuje o své aktivní práci s diverzitou, je empiricky vzato 

nedostatečný počet studií propojujících diverzitní management, týmovou výkonnost a další 

relevantní faktory, jako je např. spokojenost s prací v týmu apod. Jeho výzkum byl 

zaměřen na analýzu dat z roku 2006 z Federal Human Capital Survey (FHCS) na vzorku 

přibližně 140,000 federálních zaměstnanců. 

Pitts (2009) uvádí příklady některých položek: 

 Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu práce odvedenou Vaším týmem? 

 Manažeři a vedoucí týmů umí dobře pracovat se zaměstnanci, kteří mají 

odlišný kulturní a etnický původ.  
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Choi a Rainey (2010) vycházeli ze stejného zdroje jako Pitts (2009) a zaměřovali se 

na témata jako individuální posouzení organizační výkonnosti
134

 federálních agentur USA 

a rovněž hledali spojení s třemi proměnnými: diverzita, diverzitní management a vnímaná 

organizační výkonnost, což je posouzení výkonnosti jednotlivcem. Příklady některých 

položek, s kterými pracovali ve výzkumu, jsou uvedené níže: 

 Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu odvedené práce Vaší pracovní 

skupinou? 

 Má Vaše pracovní síla relevantní znalosti a dovednosti potřebné 

k dosažení cílů organizace?  

 Úroveň dovedností v mé pracovní jednotce se zlepšila oproti minulému 

roku.   

Gröschke (2011) pracuje s následujícími položkami: 

 Diverzita má kladný vliv na úspěšnost řešených projektů / úkolů a plánu 

týmu. 

 Diverzita v mém týmu je důležitá pro image týmu v rámci organizace. 

 Diverzita členů týmů usnadňuje / pomáhá využívat talentů a dovedností 

příslušníků různých sociálních skupin. 

 Diverzita ohrožuje celkovou kvalitu zaměstnanců, znesnadňuje řízení týmu, 

vede ke třenicím mezi kolegy. 

Na základě výše uvedených příkladů a dalších vytvořených příkladů v rámci 

pilotáže průzkumu byly vytvořeny i vybrané položky v dotazníkové baterii v této 

dizertační práci (viz Empirická část). 

Obecně na základě studia odborné literatury lze vyvodit závěr, že jednotný 

uznávaný postup provádění výzkumu a měření dopadu diverzity na výkonnost/efektivitu 

týmu není možné vysledovat.  

Níže v textu jsou uvedeny jednotlivé výzkumy diverzitních týmů, jenž byly 

vybrány z relevantních vědeckých publikací a souvisejí se zkoumanými tématy věkové, 

genderové a informační diverzity Stojí za zmínku, že jak již bylo uvedeno, neexistuje 

zatím jeden uznávaný vzor nebo způsob provádění výzkumu v oblasti diverzitního 

managementu. Každá ze studií používá často odlišné metody a pracuje s odlišnou 

výzkumnou skupinou. 
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 Autoři používali 5 položkové Likertovy škály. Příkladem může být položka „Pracovní organizační síla 

má potřebné znalosti a dovednosti nutné pro splnění organizačních cílů“ (Choi a Rainey, 2010, s. 118). 
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1.4.7. Klíčové závěry z teoretické části 

Na základě provedené literární rešerše v oblastech řízení lidských zdrojů, 

diverzitního managementu a efektivity diverzitních týmů bylo možné definovat klíčová 

východiska pro následný empirický výzkum. 

Na základě výzkumu a praxe (viz dále) v oblasti diverzitního managementu je 

možné předpokládat, že jde o oblast, o níž narůstá zájem, jak vědecké komunity, tak i 

v praxi (např. práce: Özbilgin, Tatli, Ipek a Sameer, 2014; Byznys pro společnost, 2016; 

Bláha, Čopíková a Horváthová, 2016; Kwon a Nicolaides, 2017). 

Dalším důležitým zjištěním je, že na úrovni organizací a týmů mezi diverzitou 

lidských zdrojů a efektivitou nebyl zjištěn jednoznačně definovaný jednoduchý kauzální 

vztah (Pitts, 2009, Podsiadlowski et al., 2013; viz také Mor Barak et al. 2016). 

Automatické navýšení míry diverzity v týmu automaticky nevede k nárůstu efektivity 

apod. (Kochan et al., 2003). 

Jak ukazuje odborná literatura, vedoucí pracovníci napříč organizací mají velký 

význam v řízení lidských zdrojů (Armstrong, 2011; Armstrong a Taylor, 2015) a 

diverzitního managementu (Velíšková, 2007a; Hajro, Gibson a Pudelko, 2017). Vedoucí 

pracovníci/linioví manažeři májí každodenní zkušenosti s řízením svých týmů, a proto je 

žádoucí zahrnout je do zkoumání např. efektivity a diverzity.  

Míra informovanosti o diverzitě a managementu diverzity však u vedoucích 

pracovníků není na vysoké úrovni (CIPD, 2014).  

Na základě dostupných a prostudovaných vědecko-výzkumných studií z oblasti 

diverzitního managementu je možné konstatovat, že autoři a výzkumné týmy neužívají 

jednotný postup a neexistuje tedy jednotná metodika aplikovatelná pro měření dopadu 

diverzity na efektivní působení pracovních týmů (např. Kochan et al., 2003; Özbilgin, 

Tatli, Ipek a Sameer, 2014 aj.).  

Na úrovni týmů je také patrný nedostatek výzkumů zkoumajících týmy 

v organizačním prostředí (Kochan et al., 2003; Podsiadlowski et al., 2013, Pitts, 2014).  

 

Na úrovni týmů výzkumné závěry přinášejí argumenty pro to, že jednotlivé typy 

diverzity mohou mít pozitivní vliv na týmové výsledky (Wood, 1987; Jehn a Bezrukova 

2004; Liang, Jiang, Klein, Yu a Chih Liu, 2010; Bell et al., 2011; Groschke, 2016 aj.).  

Avšak jsou jiné studie, které přinášejí zjištění o absenci vztahů, případně záporném 

vztahu mezi typy diverzit a týmovými výsledky (Horwitz a Horwitz, 2007; Joshi a Roh, 
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2009). Odlišnost zjištění může vyplývat z odlišného pojímání diverzitního managementu, 

použití odlišných výzkumných nástrojů, neochoty organizací se podílet na výzkumech, 

komplexnosti tématu apod. 

Převážnou většinu výzkumů prováděli vysokoškolští učitelé ve studentských 

skupinách v rámci různých předmětů (např. Watson, Johnson, Kumar a Critelli, 1998; 

Watson, Johnson a Zgouridesz, 2002), na studentech a absolventech (např. Jiřincová a 

Leicherová, 2012). Další studie byly realizovány na vzorku MBA studentů (např. Basadur 

a Head, 2001), případně výzkumy probíhaly v laboratorních podmínkách (viz 

Podsiadlowski et al., 2013), což omezuje platnost výzkumných výsledků pro organizační 

týmy. 

Diverzita na týmové úrovni může mít na jedné straně pozitivní vliv na relevantní 

faktor, jako je úspěšnost týmu při odevzdávání projektu včas a v potřebné kvalitě, ale na 

druhou stranu diverzita může mít negativní vliv na afektivní faktory jako je spokojenost 

(metafora „obousečné zbraně“ od Milliken a Martinse, 1996).  

Pro účely posouzení dopadu fungování týmů na relevantní aspekty týmové práce 

bude používán v empirické části pojem efektivita ve smyslu 3 faktorů efektivity: 

 schopnosti dosahovat vytyčených cílů nebo specifického zadání (upraveno 

dle Devine a Philips, 2001; Hartl a Hartlová, 2015); 

 odvádění kvalitní práce (upraveno dle Pittse, 2009); 

 odevzdávání práce ve stanovených termínech (upraveno dle Horwitz a 

Horwitz, 2007).  

Tyto tři faktory zohledňují důležitá kritéria jako kvalitu, čas a obecně 

splnění/dosažení cílů nebo zadání. 

Dále v analýze teoretických východisek taktéž neexistuje jednotná a uznávaná 

klasifikace diverzitních týmů (Jehn et al., 1999; Stahl et al., 2010; Rašticová, 2012; 

Podsiadlowski et al., 2013; Pitts, 2014).  

Nicméně i s ohledem na to, že výsledky výzkumů přinášejí rozporuplná zjištění, je 

důležité brát v potaz to, jaké typy diverzity jsou myšleny, za jakých podmínek a jak byly 

prováděny jednotlivé výzkumy (Kochan et al., 2003).  

Na základě výzkumných poznatků (Egerová, Jiřincová, Lančarič a Savov, 2012; a 

vlastních pilotážních průzkumů, viz Senichev, 2013b) lze vyvodit předpoklad, že diverzitní 

politiky budou jasněji definovány v organizacích s počtem zaměstnanců větším než 250 

lidí.  
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Dalším předpokladem je, že větší rozmanitost personálu bude možné najít 

v organizacích, které působí nejen v České republice, ale i na jiných trzích v zahraničí.  

 

Typy diverzit a jejich dopad na fungování týmu 

Dle závěrů Woode (1987) a The Lehman Brothers Centre for Women in Business 

(2007) lze předpokládat, že genderově diverzitní týmy podávají lepší výkonnost než týmy 

homogenní.  Gender může také vést k menšímu výskytu konfliktu na rozdíl od jiných typů 

diverzity (Choi a Rainey, 2010) a uvádí se poměr 50 % proporce genderů v týmu jako 

efektivní pro podporu inovačního potenciálu týmu (viz také The Lehman Brothers Centre 

for Women in Business, 2007).  

Věkově diverzitní týmy podávají lepší výkon než věkově homogenní týmy.  

Kombinace starších a mladších členů týmů může být efektivnější z hlediska předávání 

know – how, pružnější reagování na změny u klientů, sdílení perspektiv a motivaci 

(Walker, 2005; Kolik, 2010; Žnidaršič a Dimovski, 2010).  

Diverzitní týmy z hlediska informační diverzity jsou výkonnější než týmy věkově 

homogenní (UKCES, 2014). Informační diverzita se jeví jako přínosná pro řešení více 

komplexních úkolů, založených na využití rozmanitých znalostí než pro jednoduché, 

rutinní úkoly v týmech, jejichž působení je blízké projektovému formátu práce (van 

Knippenberg a Schippers 2007). Nejsilnější pozitivní vztah byl prokázán u týmů se 

zaměřením na vývoj produktu a designu (Bell et al., 2011). 

Týmovou diverzitu lze třídit a popisovat na základě míry homogenity – 

rozmanitosti členů týmů: 

 dle počtu alternativních řešení problémů v týmech (Basadur a Head, 2001); 

  z hlediska zastoupení příslušníků jednotlivých národností/etnik (např. 

Watson, Johnson, Kumar a Critelli, 1998; Bouncken a Winkler, 2010 aj.); 

  jednotlivých generací/věku v týmu (Covarrubias a Grobblschegg, 2013). 

Z hlediska genderu je podobné třídění poněkud problematické, protože nejde 

rozdělit tak, jako v případě věku nebo multikulturality. V případě posuzování míry 

zastoupení mužského/ženského prvku v týmu podobná kategorizace může být na místě. 

Pro výzkumné účely se jeví jako vhodný přístup, dle něhož se diverzita v týmu dá 

měřit formou rozdělení na základě zastoupení jednotlivých proměnných v týmu (nejčastěji 

ve 4 až 5 kategoriích): homogenní tým, tým s nižším výskytem diverzity, tým se střední 

mírou diverzity, s vyšším zastoupením diverzitních kategorií a velice diverzitní tým 
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(Basadur a Head, 2001; Bouncken a Winkler, 2010; Covarrubias a Grobblschegg, 2013). 

Pro věkovou, genderovou a informační diverzitu lze vyvodit shodný předpoklad, a 

to že vyšší míra diverzity
135

 souvisí s vyšší výkonností, avšak zůstává otázkou míra 

diverzity v týmu. 

 

Diverzita a spokojenost 

Afektivní faktory jako spokojenost mají významné místo v rámci fungování 

diverzitního týmu ((Miles a Mangold, 2002). Na organizační úrovni pokud je diverzita 

efektivně řízena, zaměstnanci mohou mít vyšší pracovní spokojenost (Ordu, 2016) a 

pracovníci odlišné barvy pleti než „bílé” mohou hodnotit týmovou výkonnost kladněji než 

pracovníci „bílé pleti“ (Pitts, 2009). Na úrovni týmu však zároveň velké množství 

výzkumů ukazuje záporný vztah mezi diverzitou a spokojeností v týmu (Milliken a 

Martins, 1996; Basadur a Head, 2001; Stahl et al. 2010). 

 Avšak na týmové úrovni může být spokojenost vyšší. Pokud je výsledek týmu 

závislý na společné práci členů a na jejich kooperaci, mají nižší úroveň diverzity a jsou 

v týmu delší dobu (Schippers, Den Hartog, Koopman a Wienk, 2003).  

Na základě výše uvedených poznatků lze vyvodit závěr, že zkoumání vzájemných 

vztahů mezi týmovou diverzitou a efektivitou je přínosem pro manažerskou praxi a 

výzkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 U genderové diverzity je však poměrně těžké definovat, co znamená vyšší rozmanitost. Rozmanitost 

v případě genderu může být vnímána jako poměrové zastoupení mužů a žen v týmu nebo je vhodnější míra 

zastoupení mužského/ženského prvku v týmu? (pozn. autora). 
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2 EMPIRICKÁ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 Současný stav diverzitního managementu ve vybraných 

organizacích v ČR 

Diverzitní management je manažerským přístupem, který prosazuje různorodost 

lidských zdrojů na pracovišti jako jeden z prostředků vyšší efektivity práce (Brodský a 

Teturová, 2008). Je to souhrn organizačních postupů a praktik pro řízení lidí, které mají za 

cíl maximalizovat potenciální výhody rozmanitosti (Cox, 1993).  

Řízení diverzity je často možné považovat za odpovědnost oddělení řízení lidských 

zdrojů (Velíšková, 2008), ale diverzitní management není jen záležitostí řízení lidských 

zdrojů, ale i celé organizace, poněvadž diverzitní management je strategickým procesem, 

orientovaným na budoucnost, který využívá rozdílů a podobností lidí jako hnací síly 

organizace (Keil et al., 2007).  

Současní autoři (Llopis, 2011; Fučíková, 2013; Özbilgin, Tatli, Ipek a Sameer, 

2014 ; Bláha, Čopíková a Horváthová, 2016) se shodují na skutečnosti, že diverzitní 

management bude mít čím dál více významnější postavení v rámci organizací, které 

strategicky pracují s lidskými zdroji. 

Budou se více propojovat témata diverzity, talentů (Fučíková, 2013) inovací 

(Sauberer et al., 2015) a obecně obchodní strategie s cílem dosáhnout konkurenční výhody 

(Llopis, 2011; Egerová et al., 2013; Egerová, 2016).  

 

2.2 Vymezení výzkumného problému 

V rámci diverzitního managementu lze definovat několik důležitých tvrzení, která 

vedou k vymezení výzkumného problému. 

Diverzitní management je často pozitivně popisován na úrovni organizací a týmů, 

avšak mezi autory neexistuje shoda, jakou strukturu/obsah má diverzitní management mít 

(Podsiadlowski et al., 2013; Pitts, 2009, 2014 aj.).  

Ve vědecké literatuře se stále řeší, co přesně na diverzitě přináší přidanou hodnotu a 

pozitivně ovlivňuje fungování organizací nebo týmů (Milliken a Martins, 1996; Kochan et 

al., 2003; Pitts, 2014; Podsiadlowski et al., 2013 aj).  

Výzkum přínosů diverzity přináší rozporuplné výsledky (Milliken a Martins, 1996; 

Joshi a Roh, 2009), a to na jedné straně, že diverzita na týmové úrovni může mít pozitivní 
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vliv např. na úspěšnost týmu při odevzdávání projektu včas a v potřebné kvalitě, ale na 

druhou stranu diverzita může mít negativní vliv na afektivní faktory jako je spokojenost 

(již zmiňována metafora „obousečné zbraně“).  

Stojí také za zmínku, že automatické navýšení míry diverzity na pracovišti nevede 

ke zvýšení efektivity, spokojenosti apod. (Kochan et al., 2003). 

Dalším zjištěním je, že neexistuje jednotný uznávaný vzor provádění výzkumu a 

ani měření efektivity diverzitních skupin (tamtéž).  

Diverzita je faktor, který je potřeba řídit a zohledňovat v rámci celoorganizačních 

praktik a politik (Kochan et al., 2003; Fučíková, 2013). Velké množství výzkumů v této 

oblasti bylo provedeno na skupinách studentů na severoamerických univerzitách (Watson, 

Johnson, Kumar a Critelli, 1998; Basadur a Head, 2001 aj.), což činí poměrně 

problematické zobecnění v organizačním prostředí (Podsiadlowski et al., 2013 aj.  

V organizacích bylo právě provedeno poměrně malé množství výzkumů, mezi 

příčiny lze zařadit i fakt, že provedení kvantitativních výzkumů je časově a organizačně 

náročné, z toho hlediska výzkum formou kvalitativního designu se může jevit jako 

vhodnější. 

Téma diverzity a diverzitního managementu v organizacích v České republice 

během posledních let stoupá na významu, zakládají se různé organizace a spolky (Byznys 

pro společnost, 2016), které řeší otázky diverzity na pracovišti a další s tím spojená témata. 

Organizace, převážně zahraniční, působením centrály, zavádějí diverzitní programy a 

iniciativy. Pořádají se konference na téma diverzity a probíhají vyhlášení TOP organizací, 

které za své projekty v oblasti CSR a diverzity dostávají ocenění. Stojí však za zmínku, že 

v oblasti práce s diverzitou a komunikace přínosů diverzity přetrvává poměrně 

optimistický postoj a je patrný nedostatek kvantitativních analýz v oblasti diverzity na 

pracovišti.  

Téma samotné diverzity nabývá na významu. Je vnímáno jako marketingový a 

politický nástroj, který může zvýšit prestiž a atraktivitu intrapodnikově a vně podniku a to 

pro potenciální uchazeče, investory a další zainteresované organizace.  

Objektem výzkumu jsou diverzitní týmy. Téma diverzitních týmů je vnímáno jako 

důležité k řešení, tj. aktuálnost a nedostatečnou probádanost oblasti obzvláště 

v organizačním prostředí mezinárodních organizací (Podsiadlowski et al., 2013). Lze 

předpokládat, že dalším střípkem k poznání této komplexní mozaiky bude i disertační 

výzkum.  

Téma diverzity se bude pravděpodobně rozvíjet i nadále v organizačním prostředí, a 
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to nejen v rámci řízení lidských zdrojů, bude se více dotýkat témat efektivity, strategií, 

marketingu a obchodu (Llopis, 2011; Özbilgin, Tatli, Ipek a Sameer, 2014 aj.).  

Proto předkládaná práce je zaměřená na mapování fungování diverzitních týmů a 

analýzu efektivity těchto týmů a může být jedním z potřebných prvků pro vytváření analýz 

v oblasti diverzitního managementu.  

Součástí vymezení výzkumného problému stojí za znázornění metodologického 

ukotvení výzkumu, které bude následně popsané. Jde o tzv. „research onion“ (Institut 

Numerique, 2012), která přehledně popisuje 5 „vrstev“ výzkumu: 

1. Pojmenování a identifikace filozofie výzkumu. 

2. Výzkumné přístupy. 

3. Strategie provedení výzkumu. 

4. Časový horizont a 

5. Použité metody. 

 

Obrázek č. 4. Znázornění metodologického zakotvení výzkumu v rámci disertační práce 

(Zdroj: upraveno dle Institut Numerique, 2012) 
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2.2.3 Hlavní cíl výzkumu 

 

Hlavním cílem výzkumu je identifikace faktorů, které mají vliv na efektivní 

fungování týmů ve vybraných organizacích působících v České republice. 

Dílčími cíli výzkumu je identifikovat:  

 vztah mezi diverzitou (genderovou, věkovou a informační) a vybranými 

složkami týmové efektivity; 

 závislost typu diverzity na typu týmu; 

 závislost efektivity týmů na jeho velikosti; 

 závislost míry výskytu diverzity v týmu na velikosti organizace; 

 

Na základě výše definovaných cílů byly formulované výzkumné otázky ohledně 

diverzity v týmech z pohledu vedoucích těchto týmů: 

 Jaký je vztah mezi diverzitou a efektivitou týmu? 

 Závisí typ diverzity na typu týmu? 

 Závisí efektivita týmu na jeho velikosti?  

 Závisí míra výskytu diverzity na velikosti organizace? 

 

Dalším cílem je utřídění jednotlivých klíčových pojmů ve vztahu k  diverzitním 

týmům. Cíl bude realizován v dokumentu Pomocný slovník, který je součástí příloh. 

V kontextu zkoumaného problému byly naformulovány následující výzkumné 

otázky, které byly zkoumány formou deskriptivní statistiky:  

 Jaká je míra míra spokojenosti s fungováním týmu?  

 Jak souvisí věková diverzita a řešení úkolů/zadání? 

 Jak souvisí genderová diverzita a výskyt konfliktů v týmech? 

 S jakými týmovými cíli, zadáním/úkoly souvisí informační diverzita? 

Jedním z dílčích cílů byl také návrh vhodné baterie otázek do dotazníku 

zaměřeného na zkoumání diverzity v týmech a posouzení týmové efektivity.   

 

2.2.4 Výzkumné metody 

V empirické části disertační práce se realizovala pilotáž, předvýzkum a vlastní 

terénní výzkum, v rámci kterých byly použity výzkumné metody, jež jsou uvedeny níže. 

Ke sběru výzkumných dat bylo použito polostrukturovaného rozhovoru a 
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písemného dotazování a to ve fázi pilotáže a předvýzkumu. V rámci hlavního výzkumu 

bylo použito písemné dotazování formou online dotazníkové baterie. 

Vytvořený dotazník obsahoval baterii položek, ke které byla formulována a 

vytvořena na základě poznatků získaných z výzkumné literatury, konzultací v organizacích 

a pilotáží.   

Položky v dotazníku jsou zaměřeny na identifikaci faktorů spokojenosti 

s jednotlivými jevy týmového fungování, posouzení efektivity diverzitních týmů, 

mapování míry obeznámenosti respondentů s diverzitními programy a iniciativami aj. 

(výběr položek a operacionalizace viz dále). 

Pilotáž byla zahájena na podzim 2012 a pokračovala do jara 2013 (viz kapitola 

2.2.5 Pilotáž) a probíhala formou hloubkových semistrukturovaných rozhovorů
136

 ve 4
137

 

organizacích působících i v České republice.  

Poznatky zjištěné v rámci pilotáže byly následně ověřovány v  podmínkách 1 

globální IT organizace, ve které má diverzitní management dlouhou historii. Toto 

ověřování tvořilo fázi předvýzkumu
138

. 

 Cílem bylo otestovat a zjistit zpětnou vazbu od cílové skupiny vedoucích týmů na 

vzniklý dotazník diverzitního managementu v týmech a to v organizačních podmínkách 

(viz kapitola Předvýzkum 1 a Předvýzkum 2). 

Hlavní část výzkumu probíhala na souboru 98 vedoucích týmů z cílové skupiny. 

Dotazník diverzitního managementu v týmech byl na základě pilotáže a předvýzkumu 

použit jako hlavní zdroj sběru da v hlavní části výzkumu. 

Hlavní výzkum probíhal v období března až září 2016.  

Dotazník v rámci hlavního výzkumu byl koncipován jako anonymní, což se na 

základě pilotáže a předvýzkumu ukázalo jako nosný způsob provedení výzkumu v oblasti 

diverzitního managementu.  

Dotazník celkem obsahoval 27 položek (viz příloha č. 2). Na úvod bylo zmíněno, 

že je výzkum zaměřen na uplatnění koncepce diverzitního managementu v rámci řízení 

lidských zdrojů.  

Dále následovalo upřesnění, že se výzkum orientuje na „best practises“ v oblasti 

řízení diverzity ve vybraných organizacích v ČR. Výzkum je tedy zaměřen na mapování 

                                                 
136

 Podoba této dotazníkové metody je zachycena v příloze č. (pozn. autora). 
137

 Byly to 2 organizace bankovního a pojišťovacího sektoru, 1 mezinárodní poradenská organizace a 1 

organizace energetického průmyslu, viz kapitola č. 2.2.5 Pilotáž (pozn. autora).  
138

 Předvýzkum probíhal formou dvou stážových programů: 1. se zaměřením na servisní management a 

fungování rozmanitých týmů, 2. se zaměřením přímo na diverzitní management, celkové trvání každé stáže 

bylo 3 – 4 měsíce) (pozn. autora). 
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zkušeností týmových vedoucích s různými typy diverzit (věková, genderová a informační 

diverzita), které, jak naznačují výzkumné studie
139

, mají vliv na úspěšnost práce v týmech.  

Dále byly vysvětleny jednotlivé přínosy předkládaného výzkumu a další relevantní 

informace včetně kontaktu. 

Dotazník byl vyplňován online bez přítomnosti výzkumníka. Úkolem respondentů 

bylo posoudit formou Likertových škál fungování týmu
140

.  

Respondenti posuzovali položky dotazníku na škálách, které obsahovaly 5 možností 

výběru, včetně alternativy „nevím“. Pro použití pětistupňových škál bylo rozhodnutí na 

základě analýzy relevantní literatury a jednotlivých škál, které se používaly v relevantních 

výzkumech (viz kapitola Přehled výzkumů na týmové úrovni). Použití 5 možností 

odpovědí včetně „nevím“ se jeví jako vhodné i z hlediska rychlosti vyplnění dotazníku, což 

bylo pozitivně vnímáno ze strany respondentů. Na větší počet položek respondenti 

v pilotáži a předvýzkumu reagovali negativně. Na základě jejich podnětů vyplývalo, že 

jsou ochotní vyplnovat dotazník, který je poměrně krátký a nezabere více než 5 - 8 minut. 

První část dotazníku
141

 tvořily položky zaměřené na spokojenost s jednotlivými 

faktory fungování týmu. Spokojenost byla rozdělena na tři oblasti: 

 s fungováním týmu jako celku,  

 se složením týmu a  

 s mezilidskými vztahy v týmu. 

Dále následovala část věnovaná posouzení efektivity fungování týmu. Efektivita 

týmu byla posuzována na základě tří položek
142

.  

Na základě analýz v rámci teoretických východisek a následného ověřování v rámci 

pilotáže a předvýzkumů, posouzení efektivity na základě tří faktorů se jeví jako vyhovující 

nástroj pro zkoumání efektivity diverzitních týmů: 

 dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání; 

 odevzdávání práce ve stanovených termínech; 

 odvádění kvalitní práce. 

                                                 
139

 Příkladem těchto studií jsou práce těchto autorů (např. Liang, Jiang, Klein a Yu, 2010; Bell et al., 2011; 

Groschke, 2016 aj.) 
140

 Ve specifických položkách i formou otevřených odpovědí (viz příloha č. 2 Dotazník diverzitního 

managementu v týmech) (pozn. autora). 
141

 Úplné znění dotazníku je v přílohové části č. 2 (pozn. autora). 
142

 Vznik těchto položek byl popsán v kapitole 1.4.7. Klíčové závěry z teoretické části (pozn. autora). 
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Další část byla věnována rozmanitosti v týmu a skládala se z několika částí. První 

položka byla zaměřena na identifikaci zkušenosti respondenta/ky s jednotlivými procesy a 

programy v oblasti diverzitního managementu.  

Součástí dotazníku byly otevřené otázky
143

 na zaměření vedeného týmu za použití 

příkladu, který měl pomoci respondentovi pochopit otázku; dále následovala další otevřená 

otázka mapující počet členů v týmu (Otázky č. 25 a č. 26). Součástí dotazníku byl 

terminologický slovník. 

Poslední část byla zaměřena na posouzení míry rozmanitosti ze strany vedoucího a 

to z pohledu věkové, genderové a informační různorodosti. Dále následovaly položky na 

identifikaci „ideálního“ týmu pro plnění konkrétních pracovních úkolů.  

Na závěr byly zjišťovány informace o respondentovi, pracovní zařazení ve firmě 

atd. 

2.2.5 Pilotáž 

První dílčí zkušební výzkum a orientační sonda k mapování situace a toho, jaké 

metriky se používají v této oblasti, proběhl v akademickém roce 2012/2013. Ve stejnou 

dobu byly osloveny čtyři respondentky v cílových organizacích, které měly na starosti 

otázky diverzitního managementu nebo společenské odpovědnosti.
144

  

Organizace, ve kterých působily respondentky, byly z oblasti finančnictví a 

pojišťovnictví, energetiky a poradenství. 

Charakteristiky respondentů byly následující: všechny respondentky jsou ženy, ve 

věku 23 až 45 let, vysokoškolačky. Dvě respondentky působily na pozicích specialistek 

(první působila v oblasti řízení lidských zdrojů, druhá měla zařazení jako CSR 

specialistka), třetí respondentka působila jako vedoucí oddělení diverzity a inkluze a čtvrtá 

působila na pozici HR ředitelky. Odůvodněním jejich zařazení bylo to, že pracovaly 

v oblasti diverzitního managementu v organizaci a zároveň souhlasily s konzultací. 

Cílem bylo zmapovat aktuální situaci s ohledem na diverzitní management 

v organizacích a zjistit, jaké měřící nástroje používají jednotliví manažeři a specialisté 

v oblasti diverzitního managementu.  

                                                 
143

 Výhodou otevřených odpovědí byla možnost identifikovat co nejšírší spektrum typů týmů, aniž by 

respondentovi byly předem představeny klasifikace týmů z relevantních výzkumných zdrojů (viz kapitola 

1.4.3 Typy týmů). Ze zkušeností z pilotáže a předvýzkumů vyplynulo, že manažeři v organizacích se často 

nedrží zavedených výzkumných definic a pracují s kategoriemi, které vyplývají z povahy jejich práce 

v organizaci. Poměrně diskutovaným bývá definice projektového týmu, jehož členové mohou, ale nemusí se 

skládat z příslušníků různých oddělení v rámci organizační struktury (pozn. autora). 
144

 Byly to 2 organizace bankovního a pojišťovacího sektoru, 1 mezinárodní poradenská organizace a 1 

organizace energetického průmyslu (pozn. autora). 

.  
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Byly realizovány celkem čtyři hloubkové rozhovory v průběhu jara – léta 2013 

(přepis konzultací byl proveden a archivován). 

 

 

Výzkumné metody  

 Na základě zkušeností s výzkumnými rozhovory byla zvolena za vhodnou metodu 

pro mapování této problematiky metoda 7S McKinsey (Peters, Waterman a Phillips, 1980), 

která byla následně upravena a přepracována, aby byla více zaměřena na úlohu diverzity 

v organizaci a týmovou úroveň
145

. Okruhy pro rozhovor s respondentkami tvořily 

následující bloky: 

 současný přístup v organizaci k rozvoji lidských zdrojů, 

 role týmů, struktura týmů, hierarchie v týmech, kritéria sestavování týmů, 

zastoupení jednotlivých pracovních pozic v týmech, 

 požadavky na vedoucího týmu a členy, 

 efektivní složení týmu, monitoring, kontrola a vyhodnocení efektivity 

týmové práce, klíčové faktory výkonnosti/efektivity, 

 zkušenosti s diverzitním managementem v organizaci, 

 zkušenosti s diverzitou věkovou, genderovou, informační 

 výhody a nevýhody diverzitních týmů 

 měření spokojenosti zaměstnanců v týmech. 

 

Závěry rozhovoru ve 4 organizacích z oblasti finančnictví a pojišťovnictví, 

energetiky a poradenství v České republice byly tyto: 

 Narůstá význam řízení lidských zdrojů jako partnera pro jednotlivá oddělení 

a celou organizaci. Oddělení řízení lidských zdrojů může nejvíce napomoci 

diverzitě v oblasti náboru, konzultací jednotlivých manažerů, tréninku a 

kariérního postupu zaměstnanců, případně rotací v rámci organizace. 

 Téma věkového managementu, OZP
146

 a obecně zdraví zaměstnanců 

nabývá většího významu oproti minulosti. Podporují se témata rovných 

příležitostí, žen ve vedení, formálního a neformálního networkingu mezi 

ženami v organizacích. 

                                                 
145

 Jedná se o nový, originální přístup k využití metody analýzy vnitřního prostředí organizace pomocí 

metody 7S (pozn. autora). 
146

 Osoby se zdravotním postižením (pozn. autora). 
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 V jedné organizaci bankovního a pojišt´ovacího sektoru existují dokonce 

interní HR metodiky popisující ideální velikost týmu. 

 Manažeři mají velkou svobodu při určování práce a složení týmu, 

manažer/ka je vnímán/a jako samostatně uvažující jednotka. 

 Respondentky vnímají jako potřebu více kvantitativních měření se 

zaměřením na efektivitu diverzitních týmů, upřesnění přínosů a záporů 

diverzity. 

 Přístup k metrikám a informacím o výkonnosti/efektivitě vedených týmů je 

pro externího výzkumníka nemožný a to z hlediska ochrany dat a know – 

how organizací. Je však možné posuzování efektivity týmů nebo 

spokojenosti pomocí např. Likertových škál. 

 Diverzitní management není systematicky měřen a zkoumán v rámci řízení 

lidských zdrojů a ani v rámci celkové organizace. Diverzitní management a 

CSR jsou součástí marketingu; v organizacích se provádějí různá interní 

šetření s cílem mapovat spokojenost s jednotlivými faktory v organizaci, 

jako je odměňování, přístup k diverzitě apod. Manažeři proto nechtějí 

zatěžovat zaměstnance dalšími žádostmi o výzkum. 

 Je patrná neochota ze strany odpovědných za řízení lidských zdrojů 

manažerů a zaměstnanců podílet se na kvantitativních výzkumech.  

 Příslušná personální a CSR oddělení neprojevovaly zájem o účast na 

jakémkoli větším kvantitativním výzkumu realizovaném externím 

pracovníkem/výzkumníkem bez ohledu na možnost uzavření smlouvy mezi 

organizací a vysokou školou. 

 Je patrný zájem o zapojení organizace do auditu diverzity,
147

 který prokáže, 

že organizace pracuje s diverzitou efektivně, ale bez důkladného hlubšího 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu přímo se zapojením 

zaměstnanců
148

.  

 Byl zjištěn, až na výjimky, zájem jen poskytnout rozhovory na téma 

                                                 
147 Příkladem může být audit diverzity, který prováděla organizace Gender studies o.p.s. (2015): Genderový 

audit Rovné příležitosti. Jde o „genderový audit nebo audit rovných příležitostí, který se orientuje na vnitřní 

organizační procesy z genderové perspektivy, tedy vyhodnocuje podporu rovných příležitostí žen a mužů ve 

firmě (tamtéž).  

Jeho cílem je zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických 

oblastech“ (tamtéž). 
148 Lze předpokládat, že výsledky auditu pak mohou být organizací použity v rámci marketingové 

komunikace organizace, např. při náboru nových pracovníků, prezentace na veletrzích pro absolventy apod. 

(pozn. autora). 
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diverzity bez možnosti prozkoumat tuto problematiku podrobněji i za 

podmínky, že by prozkoumaná data nebyla publikována v rámci disertace. 

Sami podobné projekty přímo nerealizují, téma diverzity je částečně řešeno 

v různých interních průzkumech spokojenosti zaměstnanců, případně 

v rámci podpory žen ve vedoucích pozicích. 

 Organizace pomáhají s poskytováním dat o diverzitním managementu 

studentům při zpracování závěrečných prací na úrovni bakalářského a 

magisterského studia. Výzkumy probíhají formou rozhovoru s příslušným 

manažerem/y a analýzou dostupných materiálů na webových stránkách 

společnosti, resp. dostupných firemních materiálů. Manažeři/ky se cítí být 

zahlceni požadavky takového typu ze strany vysokoškolských studentů. 

 Použití vybraných položek  metody 7S McKinsey se ukázalo jako 

odpovídající zkoumané problematice: byly vnímány jako srozumitelné a 

jasné pro respondenty.  

 

Na základě těchto zjištění v průběhu pilotáže bylo rozhodnuto hledat kontakty na 

organizace nejen cestou přímého oslovování organizací, ale i cestou získávání kontaktů 

bezprostředně s jednotlivými manažery na konferencích, workshopech; vytváření 

povědomí o významu prováděného disertačního výzkumu, např. formou:  

 budování kontaktů, vazeb a následné konzultace s významnými odborníky 

v oblasti diverzitního managementu, jako je např. Vera Budway – Strobach 

(ČSAS, 2017) ze společnosti Erste Group, do které patří např. Česká spořitelna; 

 aktivní účasti na konferencích se zaměřením na diverzitu, CSR a řízení lidských 

zdrojů, 

 oslovování a zapojování do diskuzí na sociálních sítích jako je LinkedIn s cílem 

vytvořit povědomí o výzkumu, přínosech zapojení do sběru dat. 

Posléze následovala fáze budování kontaktů a následného oslovování pracovníků 

odpovědných nebo pracujících v oblasti diverzitního managementu, případně působících 

na manažerských pozicích v organizacích, které mají diverzitní a CSR programy přes 

sociální sítě LinkedIn
149

, Facebook aj. 

Stojí rovněž za zmínku, že původní představa realizace výzkumu spočívala v 

získávání dat ze zdrojů v rámci organizace působících na následujících třech úrovních:  

                                                 
149

 Nejvíce se v rámci výzkumu osvědčila sociální sít´ LinkedIn jako zdroj kontaktů pro výzkum (pozn. 

autora). 
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 vedoucí management (HR/CSR manažeři), 

 vedoucí týmů a jejich zhodnocení fungování týmu a 

 samotní členové týmů a jejich vnímání úspěšnosti a rozmanitosti v týmu. 

Tento záměr se však ukázal jako neproveditelný z hlediska času a právních otázek 

schválení výzkumu externími institucemi. Proto v další fázi výzkumu bylo rozhodnuto se 

zaměřit na dvě úrovně: pohled vedoucího managementu a posouzení fungování týmů 

vedoucími těchto týmů. 

Následně byly provedeny další dva hloubkové rozhovory se dvěma vedoucími 

týmů. Oba vedoucí týmů pracovali ve společnostech, které mají buď CSR anebo diverzitní 

programy/projekty.  

Shrnutí závěrů z pilotáže odpovídají zkušenosti, že obecně povědomí o diverzitním 

managementu v České republice není rozšířené mezi vedoucími pracovníky různých 

organizací. Rovněž diverzitní strategie, které podporuje centrála, na úrovni pobočky 

v zahraničí může být definována nebo praktikována s ohledem na specifické lokální 

podmínky. 

Stojí však za pozornost fakt, že oba respondenti uvedli, že diverzita je nebo může 

být důležitým faktorem konkurenceschopnosti a efektivního řešení problémů v pracovním 

procesu.  

 

 

Závěry pro hlavní výzkum: 

 Význam řízení lidských zdrojů v rámci organizací roste, začíná hrát roli 

strategického partnera pro jednotlivá oddělení a celou organizaci. 

 Přístup k metrikám a informacím o výkonnosti/efektivitě týmů je pro 

externího výzkumníka málo proveditelný. Je však možné posuzovat pomocí 

např. Likertových škál efektivitu týmu, spokojenost apod. 

 Diverzitní management není systematicky měřen a podrobován 

kvantitativnímu zkoumání v organizacích. Diverzitní management má silné 

postavení v marketingové komunikaci a PR organizací. Jsou taktéž patrné 

rozdíly mezi diverzitním managementem provozovaným na úrovni centrály 

a na úrovni poboček. 

 Je patrná neochota podílet se na kvantitativních výzkumech, obzvláště 

realizovaných externími výzkumníky. Byl zjištěn zájem až na výjimky jen 

poskytnout rozhovory na téma diverzity bez možnosti prozkoumat tuto 
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problematiku podrobněji, organizace poskytují možnost získat informace o 

diverzitě, CSR nebo rovných příležitostech pro závěrečné bakalářské a 

magisterské práce převážně jde o poskytování kvalitativních informací, 

které jsou již dostupné veřejně. 

 Diverzita je vnímána respondenty jako důležitý faktor 

konkurenceschopnosti a efektivního řešení problému na pracovišti. Výše 

uvedené závěry byly publikovány v článku Senicheva (2013) 

Organizational Teams: Linking Team Diversity, Performance and 

Satisfaction.  

 

2.2.6 Předvýzkum 

V dalších výzkumných pracech bylo postupováno formou předvýzkumu, a to 

zejména z důvodu nutnosti získat zkušenosti s diverzitním managementem v týmech 

z pohledu jejich vedoucích a otestovat si vznikající testovou baterii. 

Následující část předvýzkum spočívala ve dvou po sobě jdoucích stážích v jedné 

mezinárodní IT organizaci v Jihomoravském kraji s počtem zaměstnanců nad 3000
150

. Tato 

organizace má dlouholetou historii práce s diverzitou na pracovišti lokálně a 

mezinárodně
151

 Stáže od sebe dělil přibližně rok. Celkový počet respondentů v obou 

stážích tvořilo 16 lidí. 

 

Předvýzkum 1 

Cílem bylo zmapovat fungování diverzity v reálných podmínkách (Kochan et al., 

2013) a vyzkoušet si výzkumné metody pro sběr dat na týmové úrovni. První stáž proběhla 

v období října 2013 – března 2014 v oblasti servisního managementu pod vedením 

manažerky, která měla zkušenosti s vedením rozmanitých týmů v oblasti klientského 

managementu, managementu kvality aj. Téma diverzity je právě hodně řešeno ve vztahu 

k zákazníkům, v oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb apod. 

Výzkumné metody: v rámci první fáze předvýzkumu bylo použito 

semistrukturovaného rozhovoru (struktura byla popsána v kapitole 2.2.5 Pilotáž). Bylo 

umožněno provést rozhovor s manažerkou odpovědnou za diverzitu bez možnosti 

                                                 
150 Provádění výzkumu diverzitního managementu v organizaci formou podrobnějšího zkoumání 

doporučovala i členka výzkumného týmu Kochana et al. (2003) při konzultaci návrhu předkládané disertace 

(Bezrukova, 2015). 
151

 Z důvodu utajení názvu organizace nejsou uvedeny odkazy na jednotlivé publikace a další materiály 

(pozn. autora). 
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nahrávání. 

Při analýze fungování diverzity na pracovišti proběhlo i setkání s manažerkou 

odpovědnou za diverzitu (která fungovala v rámci oddělení řízení lidských zdrojů) a bylo 

získáno několik důležitých informací o fungování diverzity
152

: 

 diverzita je důležitá pro organizaci i z toho důvodu, že existuje velká 

rozmanitost na straně zákazníků, 

 řešení diverzitních týmů nemusí být nutně lepší, ale jsou rozmanitější a 

mohou být přínosná pro jiné pracovní situace, 

 hodně důležitá je otázka měření dopadu diverzity
153

, 

 výkon je důležitý, ale zároveň je pro společnost důležitá kvalita řešení, jak 

tým bude dále spolupracovat, jak je soudržný a jak je spokojený (může být 

vnímáno jako komplexní přístup k týmům). 

 podporují ženy v IT a obecně ženy v managementu, spolupracují s Fakultou 

informatiky místní univerzity s cílem přilákat více žen do IT oboru. 

 

Závěry pro hlavní výzkum 

 téma diverzity je důležité ve vztahu k zákazníkům, v oblasti zvyšování 

kvality poskytovaných služeb jednotlivých zákazníkům, 

 řešení diverzitních týmů nemusí být nutně lepší, ale jsou rozmanitější a 

mohou být přínosná pro jiné pracovní situace,. 

 

Předvýzkum 2 

Na jaře 2015 bylo umožněno ze strany stejné globální IT společnosti uskutečnit 

průzkum již přímo v oblasti diverzitního managementu
154

.  

Cílem bylo podrobněji prozkoumat otázky diverzitního managementu nejen 

z perspektivy řízení lidských zdrojů, ale i konkrétněji z hlediska odměňování, projektového 

                                                 
 
153 Manažerka odpovědná za diverzitu navrhovala následující způsob zkoumání diverzity: diverzita by se 

měřila cestou analýzy položky za položkou: např. týmy, které jsou homogenní z hlediska genderu a týmy, 

které jsou velmi rozmanité z hlediska genderu při řešení nějakého podobného úkolu. Je však nutné uvést, že 

takový přístup nezohledňuje komplexnost faktorů, které mají vliv na diverzitu a jsou poměrně náročné na 

organizaci výzkumu a hlavně schválení výzkumu na konkrétních členech týmu (pozn. autora). 
154

 Otázky diverzitního managementu v této společnosti byla přesunuty více z odpovědnosti řízení lidských 

zdrojů na projektový management. Tato část předvýzkumu byla zaměřena na genderovou, věkovou a 

informační diverzitu a typy týmů (pozn. autora).  
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a incident managementu, které mají odlišné požadavky na týmové vedoucí.
155

 Dalším 

cílem bylo vyzkoušet vytvářený dotazník na souboru vybraných vedoucích týmů 

v organizaci a to se zaměřením na posouzení efektivity týmu a míry rozmanitosti. 

Výzkumné metody: kvalitativní část předvýzkumu proběhla formou hloubkových 

rozhovorů (na základě struktury rozhovoru v kapitole 2.2.5 Pilotáž) s třemi vytipovanými 

expertkami ze společnosti z oblasti projektového managementu/incident managementu, 

řízení lidských zdrojů a odměňování/řízení benefitů. Audiozáznam nebyl povolen, proto 

během rozhovoru byly průběžně psány poznámky. Přibližné trvání rozhovoru bylo 30 – 35 

minut.  

Po provedení rozhovorů následoval kvantitativní průzkum
156

 se zaměřením na skupinu 

vedoucích jednotlivých týmů. Dotazování se zúčastnilo 11
157

 respondentů z řad českých a 

zahraničních zaměstnanců. Dotazování probíhalo v angličtině, která je firemním jazykem 

organizace (výsledky konzultací a dotazování jsou archivovány, avšak zveřejnění přepisů 

rozhovorů nebylo povoleno v rámci předkládané disertační práce. Proto jsou uvedeny 

pouze souhrnné závěry z provedeného šetření). Dotazník měl následující strukturu: 

 Demografické charakteristiky respondenta. 

 Charakteristika týmu: počet členů a zaměření týmu. 

 Mapování spokojenosti (formou škál) spokojenost s kooperací v týmu, se složením 

týmu s komunikací v týmu, s výkonností týmu s interpersonálními vztahy). 

 Mapování týmové efektivity
158

 (formou škál)
159

: dosahování cílů nebo specifických 

úkolů/zadání, zvládání projektu nebo práce v termínu a kvalita odvedené práce. 

Dále byly zařazeny položky srovnávající výkonnost týmu se srovnatelnými týmy 

v rámci organizace
160

, se srovnatelnými týmy u konkurenčních organizací. 

 Ve druhé části dotazníku byly mapovány zkušenosti respondentů s mírou užití 

jednotlivých příležitostí v oblasti organizačního diverzitního managementu. Dále 

                                                 
155

 Z hlediska právního bylo umožněno zaměřit se na zkušenost vedoucích týmů s požadavkem, že všechny 

informace a výsledky mají procházet schválením a nebude zmíněn název organizace a jména účastníků. 

Výsledky pilotáže dle smluv mohou být publikovány anonymně bez zmínek o společnosti nebo o oddělení, 

kde sběr dat probíhal. 
156

 Výzkum probíhal anonymně a měl být dle požadavků mentorky a vedení krátký. Přibližné trvání bylo 4 – 

5 minut.  
157

11 respondentů pocházelo z týmů s následujícím zaměřením: service management (servisní management), 

tým s popisem „všechny servisní manažerské služby“, incident management (management incidentů), project 

management (projektový management), new business development (rozvoj/vývoj nových směrů 

v obchodování a podnikání), process Governance (týmy, zajišťující plnění cílů vlastníků projektů), business 

continuity/disaster Recovery (business kontinuita/řešení problémů, např. pádů/selhání systémů apod.). 
158

 V rámci předvýzkumu byl používán pojem „výkonnost“ jako synonymum pro termín“efektivita.“ 
159

  Povaha dat v rámci Předvýzkumu a hlavního výzkumu odpovídá ordinální povaze dat (pozn. autora). 
160

 V rámci organizace působí týmy podobného zaměření, ale působící pro odlišné klienty(pozn. autora). 
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byly zařazeny položky na posouzení míry týmové rozmanitosti z hlediska věku
161

, 

genderu a informační diverzity včetně možností zařazení položek na výhody a 

nevýhody týmové rozmanitosti. Na žádost organizace byla zařazena položka na 

mapování faktorů budování vysoce výkonných týmů (angl. high – performing 

team
162

). 

 Dále byly uvedeny položky na mapování kritérií, dle kterých vedoucí týmu pozná, 

že jeho tým je vysoce výkonný  

 

 

Závěry pro hlavní výzkum  

V rámci rozhovoru respondenti v oblasti diverzity a efektivity spatřují následující 

vztahy: 

 diverzita (obzvláště věková a informační) je vnímána jako hodnotný faktor 

pro komplexnější, vyžadující specifické znalosti řešení, obzvláště byl kladen 

důraz na informační diverzitu (specifické zkušenosti a dovednosti, znalosti 

oblasti informačních technologií, rozmanitost zkušeností s prací v týmu a 

mimo tým, například zkušenosti s prací v jiném odvětví), 

 diverzita je vnímána jako faktor mající pozitivní vliv na efektivitu, ale za 

specifických podmínek: je třeba vzít v úvahu typ diverzity a typ týmového 

projektu, na kterém tým pracuje, 

 organizační kultura ovlivňuje proces managementu diverzity v organizacích 

a týmech.
163

 Dále složení týmu, profil a diverzity jsou ovlivněny 

manažery
164

 (do určité hranice) a konkrétními zákazníky/klienty, 

 mezi překážkami a zároveň jako potenciální oblast rozvoje bylo uvedeno 

zvládání diverzity na nižší manažerské úrovni. Tito manažeři mají velký 

prostor poskytovat různá řešení ve vztahu k diverzitě, ale povědomí a 

praktické znalosti řízení lidských zdrojů v oblasti diverzity jsou omezené. 

Za pozornost stojí přínosy diverzity v týmech a zároveň i homogenity v týmech. 

                                                 
161

 Pro účely předvýzkumu byly navrženy tyto položky na posouzení míry rozmanitosti: „Tým je zcela 

stejnorodý“, „Tým je spíše stejnorodý“, „Jeden či dva kolegové jsou v tomto ohledu „vyjímeční““ a „Tým je 

zcela různorodý“. Tyto položky byly pak použity v hlavním výzkumu (pozn. autora). 
162

 Toto téma je jedno z klíčových v rámci organizace (pozn. autora). 
163

 Tento fakt potvrzuje závěry výzkumného týmu Kochana et al. (2003). 
164

Překážkami a zároveň potenciální oblastí rozvoje bylo uvedeno zvládání diverzity na nižší manažerské 

úrovni. Tito manažeři mají velký prostor poskytovat různá řešení ve vztahu k diverzitě, ale povědomí a 

praktické znalosti řízení lidských zdrojů v oblasti diverzity jsou omezené (pozn. autora). 
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Respondenti uvedli následující přínosy diverzity: 

Tab. č. 17: Přínosy diverzity a homogenity v týmech. Závěry z předvýzkumu. Zdroj: vlastní výzkum 

Přínosy diverzity v týmech Přínosy homogenity v týmech 

Zvýšení dovednosti/schopnosti pochopit a pochopit 

potřeby klienta (“meet the customer”) 

Snížení počtu konfliktů v týmech 

 

Rozmanitější a kreativnější týmová řešení, zvýšení 

kvality týmových řešení 

Větší nároky na zvládání diverzity pro manažery 

Větší otevřenost, empatie, osobní a profesní rozvoj 

působením diverzity 

V homogenním týmu jsou nižší nároky na 

komunikaci a koordinaci při provedení pracovního 

úkolu oproti srovnání s diverzitním týmem 

 

Vysoce výkonné týmy, jako téma mající velký význam v rámci organizace, ve 

spojení s diverzitou byly definovány následujícím způsobem
165

: 

 ve spojení se specifickými znalostmi a zkušenostmi spojenými s konkrétním 

úkolem/zadáním, 

 genderově vybalancované týmy jsou vnímány jako příklady vysoce 

výkonných týmů stejně jako faktor podporující socio – psychologickou 

dynamiku v týmu, 

 věkově vybalancované týmy jsou vnímány jako faktor podporující transfer 

znalostí a know – how, stejně jako faktor mající pozitivní vliv na celkovou 

týmovou dynamiku, 

 multikulturalita
166

 je dalším faktorem vysoce výkonných týmů.  

V rámci dotazníkového šetření pozornost byla věnována i posouzení efektivity 

týmů. Respondenti hodnotili na základě tří položek
167

:  

 dosahování vytyčených cílů nebo specifických úkolů/zadání, 

 odevzdávání projektu nebo práce ve stanovených termínech,  

 odvádění kvalitní práce. 

Tyto položky se ukázaly jako hodné dalšího používání i v rámci zpětné vazby od 

respondentů. Vedoucí týmů v pilotáži prokázali vysokou úroveň povědomí o diverzitě a 

                                                 
165V rámci online dotazníku za vysoce výkonné týmy byly považovány ty týmy, jejichž vedoucí je ohodnotili 

nejvyššími hodnotami v kategoriích měření dopadu na fungování týmu (dosahování cílů, odevzdávání 

projektu nebo práce včas a kvalita práce). Vysoce výkonné týmy definovány jako ty týmy, které dosáhly 

nejvyšších hodnot v posouzení položek: dosahování vytyčených cílů nebo specifických úkolů/zadání, 

odevzdávání projektu nebo práce ve stanovených termínech a odvádění kvalitní práce. Ukázalo se, že to jsou 

týmy se zaměřením na business continuity/disaster recovery, incident management, new business 

development, projektový a servisní management (pozn. autora). 
166

 Je tu myšlena multikulturalita ve smyslu rozdílných národních kultur (pozn. autora). 

167
 Argumentace pro použití tří faktorů efektivity byly postupně uvedeny v kapitolách 1.4.5 Dopad diverzity 

na fungování týmu, v subkapitole Přehled výzkumů na týmové úrovni a v kapitole 2.2.4 Výzkumné metody 

(pozn. autora). 
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mají nebo měli zkušenosti s jednotlivými aktivitami nebo programy v rámci diverzity.  

V rámci pilotáže bylo podrobněji řešeno téma vysoce výkonných týmů
168

. Příklady 

vysoce výkonných týmů byly uvedeny následujícím způsobem:  

 Zkušenosti a dovednosti169
: odlišné zkušenosti jsou přínosem. Rozsáhlejší 

zkušenosti kolegů jsou vnímány jako přínos, zkušenosti a vzdělání, 

zkušenost s různými rolemi
170

, zkušenosti v samotném týmu a v týmech s 

jiným zaměřením, specifické vzdělání spojené se specifickou business rolí.  

 Gender a multikulturalita byly rovněž zmíněny, i když ne moc často, byly 

spíše spojovány v souvislosti s ostatními typy diverzity, např.: „diverzitní 

tým z hlediska genderu, věku a zkušeností.”  

Respondenti také uváděli názor, že věk, gender nebo kultura nemají tak velký 

význam, zkušenosti jsou pro vysoce výkonné týmy mnohem hodnotnější.  

Vysoce výkonné týmy z hlediska věku, genderu a informační diverzity jsou tyto 

týmy:  

 z hlediska věkové diverzity spíše reprezentují nižší střední míru diverzity
171

; 

 z hlediska genderové diverzity představují celé spektrum od nižší úrovně 

genderové diverzity až po rozmanité týmy; 

 z hlediska informační diverzity reprezentují vyšší úroveň rozmanitosti.  

Zjištění v rámci pilotáže rovněž poukazují na význam takových faktorů jako je 

angažovanost ve vztahu ke stejnému cíli, kontroly kvality, práce se zpětnou vazbou od 

vedení, kolegů a klientů, týmy, které samy sebe pohánějí a motivují a otevřenost vůči 

novým přístupům a informacím. 

 

Závěry pro hlavní výzkum: 

Diverzita je vnímána respondenty jako hodnotný faktor pro komplexnější, 

vyžadující specifické znalosti řešení problémů.  

Informační diverzita je často zdůrazňována jako významný faktor v rámci 

                                                 
168

 Zajímavým zjištěním byl příklad jednoho respondenta o typu pracovníka vysoce výkonného týmu: IT 

specialista, projektový manažer ve věku nad 28 let, diverzitní z hlediska genderu a kultury, mající dobré 

predispozice zvládat práci s odlišným kulturním stylem práce „work set“ (např. tzv. německý styl práce) 

(pozn. autora). 
169

 Dovednost je učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému výkonávání určité činnosti 

vhodnou metodou (Hartl a Hatrlová, 2015, s. 121). V tomto pojetí lze definovat dovednost jako výsledek 

získávání zkušeností (pozn. autora). 
170

 Byl použit anglický výraz: „cross – roles“ v IT (pozn. autora). 
171

 U některých typů diverzity může být problematické přiřazení různých stupňů míry diverzity. V případě 

věkové diverzity jednotlivé stupně diverzity jsou dobře definovány ve výzkumu Covvarubias – Venegas  a  

Groblschegg (2013). 
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týmového fungování (tj. specifické zkušenosti a dovednosti, znalosti v IT, rozmanité 

zkušeností s prací v týmu a mimo tým, zkušenosti z jiného odvětví). 

Diverzita může mít vliv na efektivitu týmu, avšak za specifických podmínek (typ 

diverzity, typ týmů, vliv organizační kultury). 

Diverzita v týmech může mít přinášet rozmanitější a kreativnější týmový řešení, 

zároveň větší míru otevřenosti, empatie a osobní a profesní rozvoj pracovní působením 

diverzity. 

Vysoce výkonné týmy: vybalancování genderu v týmu má příznivý vliv na socio – 

psychologickou dynamiku, věkové vybalancování v týmu podporuje transfer znalostí, 

informační diverzita je významným faktorem a přínosem pro vysoce výkonné týmy. 

V rámci předvýzkumu vysoce výkonné týmy tvořily týmy s nižší střední mírou diverzity, 

z hlediska genderu bylo zastoupeno celé spektrum od nižší úrovně až po vyšší rozmanitost, 

z hlediska informační diverzity týmy měly vyšší úroveň informační rozmanitosti, což 

podporuje i výsledky rozhovorů.  

Závěry z rozhovorů a závěry z dotazníkového šetření poukazují na velký význam, 

který respondenti přikládají informační diverzitě. Avšak je tu rozdíl ve významu, který 

přikládají dalším typům diverzity jako věk, gender, multikulturalita aj. Respondenti 

v rámci rozhovorů ve svých výpovědích se vyjadřovali k otázkám věku, genderu, 

informační diverzity a multikulturality jako důležitých faktorů, kdežto respondenti - 

vedoucí týmů více zdůrazňovali informační diverzitu a ostatní typy diverzity spíše jako 

v propojení s ostatními. 

Respondenti v rámci kvantitativního posouzení fungování svého týmu pozitivně 

hodnotili a reagovali na položky se zaměřením na posuzování týmové efektivity. 
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2.3 Hlavní výzkum 

Pro ověření definovaných výzkumných otázek a hypotéz je nutné provést 

odpovídající výzkum. Cílem hlavního výzkumu je identifikace faktorů, které mají vliv na 

efektivní fungování týmů v prostředí převážně mezinárodních organizací působících v 

České republice. 

Dílčími cíli výzkumu je identifikovat:  

 vztah mezi diverzitou (genderovou, věkovou a informační) a vybranými 

složkami týmové efektivity; 

 závislost typu diverzity na typu týmu; 

 závislost efektivity týmů na jeho velikosti; 

 závislost míry výskytu diverzity v týmu na velikosti organizace; 

Na základě výše definovaných cílů byly formulované výzkumné otázky ohledně 

diverzity v týmech z pohledu vedoucích těchto týmů: 

 Jaký je vztah mezi diverzitou a efektivitou týmu? 

 Závisí typ diverzity na typu týmu? 

 Závisí efektivita týmu na jeho velikosti?  

 Závisí míra výskytu diverzity na velikosti organizace? 

Na základě výše uvedených výzkumných otázek byly definovány následující 

hypotézy: 

Nulová hypotéza: Mezi diverzitou a efektivitou týmu není vztah  

Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra diverzity, tím vyšší je efektivita týmu 

 

Nulová hypotéza: Úroveň typů diverzity je shodná pro všechny typy týmů 

Alternativní hypotéza: Existují alespoň dva typy týmů, které nemají srovnatelnou úroveň 

pro typ diverzity  

 

Nulová hypotéza: Mezi efektivitou týmu a jeho velikostí není vztah 

Alternativní hypotéza: S narůstající velikostí týmu klesá efektivita 

 

Nulová hypotéza: Mezi mírou výskytu diverzity v týmu a velikostí organizace není vztah  

Alternativní hypotéza: Míra diverzity v týmu stoupá s narůstající velikostí organizace 
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V kontextu zkoumaného problému byly taktéž naformulovány doplňující výzkumné 

otázky:  

 Jaká je míra spokojenosti s fungováním týmu?  

 Jak souvisí věková diverzita a řešení úkolů/zadání? 

 Jak souvisí genderová diverzita a výskyt konfliktů v týmech? 

 S jakými týmovými cíli, zadáním/úkoly souvisí informační diverzita? 

Tyto výzkumné otázky byly zkoumány pomocí deskriptivní analýzy. 

Metodou sběru dat posloužila dotazníková baterie Diverzitní management 

v týmech, jehož plné znění je v příloze č. 2. (viz. ke struktuře dotazníku kapitola 2.2.4 

Výzkumné metody). 

 

2.3.1 Složení zkoumaného souboru 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 408 osob. Odkaz na online dotazník 

(v režimu Google dokumentu) byl zveřejněn na sociální síti LinkedIn s žádostí o zapojení 

do výzkumu (viz příloza č. 2). Zároveň byli osloveni jednotliví manažeři v cílových 

organizacích s žádostí o šíření dotazníku mezi zaměstnanci, kteří zapadají do cílové 

skupiny respondentů (viz dále). Vrátilo se celkem 98 vyplněných dotazníků. Celková 

návratnost dotazníků tak dosáhla 24 %. 

 

Kritéria výběru respondentů byla následující: 

 působí v organizaci, která explicitně pracuje s tématem diverzity lidských 

zdrojů
172

;  

 působí na vedoucí pozici a vedou tým/y lidí. 

 

Z 98 vyplněných relevantních dotazníků představovaly největší podíl firmy 

zařazené podle hlavního oboru své činnosti podle klasifikace CZ – NACE (ČSÚ, 2016b) 

pod sekci – (K – Peněžnictví a pojišťovnictví – 21 dotazníků), mnohem menší podíl pod 

sekci (J – Informační a komunikační činnosti – 15 dotazníků), P – Vzdělávání (11 

dotazníků), několik dotazníků představovalo zastoupení i dalších oborů, viz Tabulka č. 18. 

 

                 

                                                 
172

 Příkladem může být společnost Česká spořitelna a.s. a její firemní program Diverzitas (ČSAS, 2017), 

který má i svoje místo na webových stránkách České spořitelny. Identifikace organizací, které pracují 

s diverzitou, může probíhat i na základě jejich webových stránek, prohlášení ve výročních zprávách nebo 

prostřednictvím zapojení do Charty diverzity (Byznys pro společnost, 2016), 
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         Tabulka č. 18: Orientační zastoupení odpovědí respondentů dle klasifikace CZ – NACE  

               (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016b) 

 

Sekce v Klasifikaci ekonomických činností CZ-

NACE 

Počet 

organizací 

Procentuální 

podíl 

A - Zemědělství, lesnictví a rybářství 0 0% 

B - Těžba a dobývání 0 0% 

C - Zpracovatelský průmysl 5 5% 

D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu 
2 2% 

E -  Zásobování vodou; činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi 
1 1% 

F – Stavebnictví 2 2% 

G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel 
5 5% 

H - Doprava a skladování 3 3% 

I - Ubytování, stravování a pohostinství 1 1% 

J - Informační a komunikační činnosti 15 15% 

K - Peněžnictví a pojišťovnictví 21 21% 

L - Činnosti v oblasti nemovitostí 1 1% 

M - Profesní, vědecké a technické činnosti 7 7% 

N - Administrativní a podpůrné činnosti 3 3% 

O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení 
1 1% 

P – Vzdělávání 11 11% 

Q - Zdravotní a sociální péče 5 5% 

R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0 0% 

S - Ostatní činnosti 12 12% 

T - Činnosti domácností 0 0% 

Bez zařazení 3 3% 

 

Nehledě na snahu kontaktovat vedoucí týmů z celého spektra činností, lze 

zaznamenat větší zastoupení respondentů z oblasti řízení lidských zdrojů. Je nutné uvést, 

že to odpovídá i organizačním reáliím, kdy se tématu diverzity věnuje převážně ve velkých 

organizacích, které mají více než 250 zaměstnanců. 

Při analýze organizací dle počtů zaměstnanců se ukázalo, že nejvíce zastoupené 

organizace jsou ty s počtem zaměstnanců větším než 250 zaměstnanců. Rozdělení 

organizací podle počtu zaměstnanců ukazuje tabulka č. 19. 
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          Tabulka č. 19: Počty zaměstnanců v organizacích zastoupených ve výzkumu 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

Přibližný počet zaměstnanců organizace v 

České republice 
Počet organizací Procentuální podíl 

Méně než 10 zaměstnanců 6 
6% 

11 - 50 zaměstnanců 20 
20% 

51 - 250 zaměstnanců 16 
16% 

Více než 250 zaměstnanců 58 
58% 

 

Vzorek organizací je možné dále definovat podle krajů. Největší počet organizací 

měl sídlo v Hlavním městě Praha, pak v Jihomoravském kraji a Středočeském kraji, viz 

následující tabulka. 

  Tabulka č. 20: Největší zastoupení organizací dle krajů, v nichž má organizace zapsané sídlo 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kraj 
Počet organizací 

Hlavní město Praha 
74 

Středočeský kraj 
7 

Jihomoravský kraj 
18 

 
Je na místě uvést základní charakteristiky samotných respondentů dle jednotlivých 

kritérií. Podle genderového hlediska je patrná převaha žen nad muži (65 % žen a 35 % 

mužů).  

Respondenti představují pestrou skupinu z hlediska úrovně dosaženého vzdělání. 

Vysokoškolské magisterské vzdělání má 74 %, vysokoškolské bakalářské má 8% a střední 

školu s maturitou 8 %, viz Graf č. 1. 

 
Graf č. 1: Procentuální zastoupení respondentů dle úrovně dosaženého vzdělání  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Profesní zařazení v rámci organizace 

Respondenti představovali různá profesní zařazení v rámci organizační hierarchie. 

Nejčastější kategorií bylo ředitel/ka či majitel/ka (21 %), další početnou skupinu tvořili HR 

manažeři/rky (15 %), dále manažer/ka programu (14 %). Respondenti měli možnost 

zaškrtnout i více možností, což odpovídalo i skutečnému fungování v organizacích, kdy 

např. HR ředitel může být zároveň manažerem programu.  

Počet členů v týmech 

Velikost týmů se odvíjí od různých charakteristik a organizačního zařazení. Týmy 

v rámci výzkumu představují celé spektrum velikostí týmů. Nejčastěji však byly 

zastoupené týmy, jejichž počet členů byl do 12 členů, viz tabulka Velikost týmu a 

rozdělení týmů dle velikosti. 

        Tabulka č. 21: Přehled nějčastěji zastoupených velikostí týmů v hlavním výzkumu 

      (Zdroj: vlastní výzkum)  

Tým Počty Tým Počty 

3 členný tým 4 9 členný tým 2 

4 členný tým 6 10 členný tým 10 

5 členný tým 7 11 členný tým 5 

6 členný tým 10 12 členný tým 7 

7 členný tým 9 13 členný tým 3 

8 členný tým 7 14 členný tým 1 

 

 

2.3.2 Výzkumné otázky  

Níže formulované výzkumné otázky a hypotézy byly zaměřené na identifikaci a 

testování výzkumných předpokladů ohledně diverzity v týmech z pohledu vedoucích 

těchto týmů. Následující výzkumné otázky proto byly definovány se zaměřením na tyto 

proměnné: 

 Jaký je vztah mezi diverzitou a efektivitou týmu? 

 Závisí typ diverzity na typu týmu? 

 Závisí efektivita týmu na jeho velikosti?  

 Závisí míra výskytu diverzity na velikosti organizace? 

Součástí analýzy dat bylo i zkoumání dalších výzkumných otázek: 

 Jaká je míra spokojenosti s fungováním týmu? 

 S jakými týmovými cíli, zadáním/úkoly souvisí informační diverzita? 

 Jak souvisí genderová diverzita a výskyt konfliktů v týmech? 
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 Jak souvisí věková diverzita a řešení úkolů/zadání? 

 

2.3.3 Interpretace získaných dat  

V níže uvedené části intepretace získaných dat bude první část tvořit deskriptivní a 

následně explorativní analýza získaných dat. 

Data získaná dotazníkem byla zpracována pomocí metod statistické analýzy, a to 

prostřednictvím deskriptivní (s důrazem na organizaci a popis dat užitím grafů, 

numerických souhrnů a dalších matematicky propracovaných prostředků) a explorativní 

statistiky (s důrazem na použití statistických metod pro průzkum dat a přijetí/zamítnutí 

hypotéz). 

 V rámci statistického zpracování byly použity neparametrické testy a to 

Spearmanův korelační koeficient
 
(tento test byl použit na identifikaci vztahů 

mezi typy diverzit a efektivitou týmu). 

 Kruskalův – Wallisův test pro více nezávislých skupin (tento test byl použit 

na zkoumání závislosti typu diverzity na typu týmu, závislosti efektivity 

týmu na jeho velikosti). 

 Mannův – Whitneyův test pro dvě závislé skupiny (tento test byl použit na 

upřesnění závislostí mezi typy diverzit a typu týmu). 

 

 

Mapování spokojenosti   

V rámci první části dotazníku byla mapována míra spokojenosti s fungováním 

týmu. 

Následné vyhodnocení probíhalo formou deskriptivní analýzy. Respondenti byli 

dotazováni na několik otázek na spokojenost s jednotlivými faktory fungování v týmu. Šlo 

celkem o tři otázky: 

 spokojenost s fungováním týmu jako celku; 

 spokojenost se složením týmu a 

 spokojenost s mezilidskými vztahy v týmu. 

Respondenti měli možnost zakroužkovat jen jednu možnou odpověď z 5 možností 

na škále od zcela spokojen/a, spokojen/a, nespokojen/a, až po zcela nespokojen/a a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za


 

149 

 

nevím
173

. 

Spokojenost s fungováním týmu jako celku 

Respondenti uvedli, že s fungováním týmu jsou spokojení (64 %), zcela spokojení 

(27 %), případně nespokojení (8 %). Jak je patrné z níže uvedeného grafu, odpovědi 

respondentů se pohybují převážně v oblasti spokojenosti s fungováním týmu jako celku. 

         

 
Graf č. 2. Rozložení odpovědí respondentů na otázku spokojenosti s fungováním v týmu jako celku 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

 

Spokojenost se složením týmu 

Respondenti uvedli, že se složením týmu jsou v spokojení (54 %), zcela spokojení  

(31 %), případně nespokojení (15 %). Jak je patrné z níže uvedeného znázornění rozložení 

dat, odpovědi respondentů se pohybuji převážně v oblasti spokojenosti s fungováním týmu. 

   

                                                 
173

 Možnost odpovědi „Nevím“ respondenty nebyla téměř použita v sekci mapování spokojenosti, posouzení 

efektivity týmu a diverzity v týmu aj. Tento fakt vedl k tomu, že možnost „Nevím“ nebyla zařazena na 

následujících grafech (pozn. autora). 

 

27% 

64% 

8% 

S fungováním týmu jako celku jsem  

Zcela spokojen/a

Spokojen/a

Nespokojen/a
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Graf č. 3. Rozložení odpovědí respondentů na otázku spokojenosti se složením týmu 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

 

Spokojenost s mezilidskými vztahy v týmu 

 

Respondenti uvedli, že s mezilidskými vztahy v týmu jsou spokojení (55 %), zcela 

spokojení (35 %), případně nespokojení (9 %) a zcela nespokojení (1 %). Jak je patrné 

z níže uvedené znázornění rozložení dat, odpovědi respondentů se pohybuji v oblasti 

spokojenosti s fungováním týmu. 

 

 

Graf č. 4. Rozložení odpovědí respondentů na otázku spokojenosti s mezilidskými vztahy v týmu  

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Z výše uvedených rozložení odpovědí respondentů je patrné, že převládá 

spokojenost s vybranými faktory týmové práce. Míra zastoupení odpovědí, které referují o 

31% 

54% 

15% 

Se složením týmu jsem  

Zcela spokojen/a

Spokojen/a

Nespokojen/a

35% 

55% 

9% 1% 

S mezilidskými vztahy v týmu jsem 
 

Zcela spokojen/a

Spokojen/a

Nespokojen/a

Zcela nespokojen/a



 

151 

 

nespokojenosti respondentů, je minimální. 

 

Posouzení efektivity týmu 

V dalším textu je představen popis jednotlivých položek zaměřených na týmovou 

efektivitu. Tyto položky byly následně operacionalizovány v rámci výzkumných otázek 1 a 

3 a příslušných hypotéz (viz dále). Jejich vyhodnocení explorativní statistikou je 

představeno dále. 

Jde o následující položky: 

 dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání; 

 odevzdávání práce ve stanovených termínech a 

 odvádění kvalitní práce. 

Respondenti měli možnost zakroužkovat jen jednu možnost odpověď z 5 možností 

na škále včetně nevím (příklady odpovědí jsou uvedené u každé položky zvláště, viz 

dále)
174

. 

 

 

Dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání 

Respondenti měli před sebou na výběr tyto možné odpovědi: 

 většinou nedokážeme dosáhnout cíle nebo úkolu/zadání; 

 náš tým má potenciál se zlepšit; 

 většinou zvládáme dosahovat vytyčených cílů nebo úkolů/zadání; 

 vždycky dosahujeme vytyčených cílů nebo úkolů/zadání a  

 nevím. 

Respondenti odpovídali následujícím způsobem: většina (54%) zvládá dosahovat 

vytyčených cílů nebo specifického úkolů/zadání, 24 % vždycky dosahuje vytyčených cílů 

nebo specifického úkolů/zadání. Další výsledky jsou znázorněny v níže uvedeném grafu. 

 Jak je patrné z odpovědí respondentů většina bud´ ve většině případů nebo vždy 

dosahuje vytyčených cílů nebo specifického úkolů/zadání. 

                                                 
174

 Stojí za zmínku, že při analýze tendencí v odpovědích respondentů a respondentek byly nalezeny 

podobné tendence v odpovědích při posuzování týmové efektivity a to s mediánem =3. Kódování bylo 

vytvořeno na základě možností odpovědí respondentů u každé položky, např. při posuzování Dosahování 

vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání hodnota 1 byla přiřazena k možnosti odpovědi „většinou 

nedokážeme dosáhnout cíle nebo úkolu/zadání“ až po 4 – „vždycky dosahujeme vytyčených cílů nebo 

úkolů/zadání.“ Možnost odpovědi „Nevím“ v dotazníku téměř nebyla využita ze strany respondentů (pozn. 

autora). 
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Graf č. 5. Rozložení odpovědí respondentů na otázku dosahování vytyčených cíl nebo specifického 

úkolu/zadání (Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Odevzdávání práce ve stanovených termínech 

Odpovědi respondentů měly následující tendenci: 51% respondentů stíhá práci 

v termínu, jen 4% stíhají odevzdávat práci vždycky před termínem. 43 % zvládají odevzdat 

práci na poslední chvíli a 2 % většinou nedodržují termíny.  

Jak je patrné z popisu 51 % respondentů práci stíhá v termínu, poměrně velká 

skupina – 43 % práci zvládají odevzdat na poslední chvíli. 

 

 
Graf č. 6.  Rozložení odpovědí respondentů na otázku odevzdávání práce ve stanovených termínech 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Odvádění kvalitní práce 

35 % uvádí, že jejich tým odvádí dobrou práci, 35 % uvádí, že jejich tým odvádí vynikající 

práci. 27 % respondentů uvedlo, že jejich tým má potenciál se zlepšit v oblasti odvádění 

kvalitní práce, 3 % uvedla, že by chtěli odvádět lepší práci, ale s daným týmem to nejde.    

       

 
  Graf č. 7. Rozložení odpovědí respondentů na otázku odvádění kvalitní práce 

                              (Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Součástí sběru dat bylo i mapování měření výkonnosti jednotlivými vedoucími 

týmů. Lze zaznamenat, že odpovědi se liší od organizací, nastavených kritérií výkonnosti a 

povahou týmové práce. 

Nejčastějšími příklady jsou počty podaných nabídek, počet uzavřených obchodů, 

počet vyřešených/otevřených požadavků, počty a kvalita hovorů, dodržování požadavků na 

kvalitu, produktivitu a rychlost, odevzdávání práce v termínu.  

Další příklady jsou např. plnění jednotlivých KPIs (klíčové faktory výkonnosti – 

pozn. autora), úspěšnost realizace projektu, počet výstupů jednotlivých členů týmu, poměr, 

počet obsazených pozic za měsíc/kvartál, počet proškolených lidí (řízení lidských zdrojů), 

plnění ročních osobních cílů, rozmanité formy získávání zpětné vazby (od klientů, 

managementu aj.), průzkum zákaznické spokojenosti.  

Je důležité uvést, že respondenti uváděli, že výkon týmu jako celku často není 

měřen a/nebo je měřen pouze výkon jednotlivce nebo chybí metodika měření výkonnosti 

týmu.  
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Diverzita 

Respondenti v položkách zaměřených na posouzení míry věkové, genderové a 

informační diverzity měli možnost zakroužkovat jen jednu možnou odpověď z odpovědí 

počínaje možností „Tým je zcela stejnorodý“, „Tým je spíše stejnorodý“, „Jeden či dva 

kolegové jsou v tomto ohledu "výjimeční““ až po „Tým je zcela různorodý“ a „nevím“.
175

 

 

 

Věková diverzita 

Respondenti posuzovali diverzitu v týmech se zaměřením na věkovou, genderovou 

a informační diverzitu. Při uvádění hodnot věkové diverzity je patrné, že týmy mají 

poněkud vyšší míru věkové diverzity (29 % uvedlo, že v jejich týmu jeden či dva kolegové 

jsou odlišní od ostatních a 39 %, uvedlo, tým je zcela různorodý). Další výsledky jsou 

znázorněny na grafu č. 8. 

   

 
  Graf č. 8.  Věková diverzita a rozložení odpovědí respondentů (Zdroj: vlastní výzkum) 
 

Genderová diverzita 

Při uvádění hodnot genderové diverzity je patrné, že týmy mají poněkud vyšší míru 

genderové diverzity (15 % uvedlo, že v jejich týmu jeden či dva kolegové jsou odlišní od 

ostatních a 46 %, uvedlo, tým je zcela různorodý). Další výsledky jsou znázorněny na 

grafu č. 9.  

                                                 
175

 Stojí za zmínku, že při analýze tendencí v odpovědích respondentů a respondentek byly nalezeny podobné 

tendence v odpovědích při posuzování týmové diverzity. U mužů a žen tendence byly podobné a činily 

hodnotu mediánu 3, byla zaznamenána odlišnost jen při posuzování genderové diverzity v týmu ze strany 

respondentů s mediánem 4, což znamená hodnocení týmu jako zcela různorodého (pozn. autora). 
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Graf č. 9.  Genderová diverzita a rozložení odpovědí respondentů (Zdroj: vlastní výzkum) 

 

 

Informační diverzita 

Při uvádění hodnot věkové diverzity je patrné, že týmy mají vyšší míru informační 

diverzity (12 % uvedlo, že v jejich týmu jeden či dva kolegové jsou odlišní od ostatních a 

45 %, uvedlo, tým je zcela různorodý). Další výsledky jsou znázorněny na Grafu č. 10.  

     

 
Graf č. 10. Informační diverzita a rozložení odpovědí respondentů (Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Na základě tří uvedených položek na diverzitu lze usoudit, že respondenti uvádějí vyšší 

míru všech třech typů diverzit. 

Zkušenost s diverzitními programy a praktikami  

Z níže uvedeného grafu je patrné, že respondenti mají zkušenosti s jednotlivými 

programy a praktikami, které se týkají diverzitního managementu. Nejčastějším příkladem 

jsou programy mentoringu (58 %), školení zaměřená na zvýšení povědomí o diverzitě (29 

%) a náborový proces se zaměřením na ženy (29). Další výsledky jsou znázorněny na grafu 
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č. 11. 

 
          Graf č. 11. Zkušenosti a praxe respondentů s jednotlivými praktikami/programy 

               v oblasti diverzitního managementu (Zdroj: vlastní výzkum) 

 

V předchozí části byly jednotlivé informace popsané deskriptivní analýzou. V další části 

budou představeny výsledky explorativní analýzy. 

V rámci identifikace vzájemných vztahů mezi efektivitou týmů a jednotlivými typy 

diverzit byly formulovány následující hypotézy, vyplývající z výzkumných otázek: 

 

Explorativní statistika 

Následující část bude zpracována formou explorativní statistiky (s důrazem na 

použití statistických metod pro průzkum dat a přijetí nebo zamítnutí hypotéz).
176

  

V rámci statistického zpracování byly použity neparametrické testy, a to Spearmanův 

korelační koeficient (tento test byl použit na identifikaci vztahů mezi typy diverzit a 

efektivitou týmu), Kruskalův – Wallisův test pro více nezávislých skupin (tento test byl 

použit na zkoumání závislosti typu diverzity na typu týmu, závislosti efektivity týmu na 

jeho velikosti) a Mannův – Whitneyův test pro dvě závislé skupiny (tento test byl použit na 

upřesnění závislostí mezi typy diverzit a typy týmu). 

 

 

 

 

                                                 
176

 Pro statistické zpracování dat byly použity počítačové programy Microsoft Excel verze 2013 a Statistica 

12 (pozn. autora).  
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Výzkumná otázka 1: Jaký je vztah mezi diverzitou a efektivitou týmu? 

Hypotéza 1 A Věková diverzita a efektivita týmu 

Nulová hypotéza: Mezi věkovou diverzitou a efektivitou týmu není vztah. 

Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra věkové diverzity, tím vyšší je efektivita týmu. 

Tato hypotéza je v dotazníku ověřována otázkami, které již byly zmíněny 

v předchozím textu:  

4. „Dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání.“ 

5. „Odevzdávání práce ve stanovených termínech.“ 

6. „Odvádění kvalitní práce.“ 

a otázka č. 10: „Myslíte si, že Váš tým je z hlediska věku různorodý?“ 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 4, 5, nebo 6 a 10 bude 

nalezen statisticky významný vztah. Testování bude probíhat na 5 % hladině významnosti. 

Níže jsou uvedené jednotlivé formulace hypotéz, které budou následně testovány. 

 Nulová hypotéza: Mezi věkovou diverzitou a mírou dosahování vytyčených cílů 

nebo specifického úkolu/zadání není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra věkové diverzity, tím vyšší je míra 

dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání. 

 

 Nulová hypotéza: Mezi věkovou diverzitou a mírou odevzdávání práce ve 

stanovených termínech není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra věkové diverzity, tím vyšší je míra 

odevzdávání práce ve stanovených termínech. 

 

 Nulová hypotéza: Mezi věkovou diverzitou a mírou odvádění kvalitní práce není 

vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra věkové diverzity, tím vyšší je míra 

odvádění kvalitní práce. 

 

Následující tabulky přinášejí výsledky ověřování vztahů mezi jednotlivými faktory 
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efektivity a diverzity. První tabulka přináší výsledky testování vztahů mezi věkovou 

diverzitou a dosahováním cílů, zadání/úkolů. 

Tabulka č. 22: Testování vztahů mezi věkovou diverzita a dosahováním cílů, zadání/úkolů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace 

Počet 

plat. 
 

Spearman 

R 
 

t(N-2) 
 

      p-hodn. 
 

Věková diverzita a odevzdávání práce v termínu 
 

   98             -0,080912  -0,795376    0,428357 

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, na 5 % hladině významnosti nulová hypotéza 

nebyla zamítnuta. Nalezené korelace tedy nejsou významné na 5 % hladině významnosti, 

mezi proměnnými věková diverzita a dosahování cílů, zadání/úkolů nebyla potvrzena 

vzájemná souvislost. 

Další tabulka přináší výsledky testování vztahů mezi věkovou diverzitou a 

odevzdáváním práce v termínu. 

Tabulka č. 23: Analýza vztahů mezi proměnnými věková diverzita a odevzdávání práce v termínu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace  

Počet 

plat. 
 

Spearman R 
 

        t(N-2) 
 

        p-hodn. 
 

Věková diverzita a odevzdávání práce v termínu  

 
 

98 0,076772 0,754434 0,452435 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta. Nalezené korelace tedy nejsou významné na 5 % hladině významnosti, mezi 

proměnnými věková diverzita a odevzdávání práce v termínu nebyla potvrzena vzájemná 

souvislost. 

Následující tabulka přináší výsledky ověřování vztahů mezi věkovou diverzitou a 

odváděním kvalitní práce. 

Tabulka č. 24: Analýza vztahů mezi proměnnými věková diverzita a odvádění kvalitní práce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace  

Počet 

plat. 
 

Spearman 

R 
 

t (N-2) 
 

        p-hodn. 
 

Věková diverzita aodvádění kvalitní práce 
 

      97   -0,014124        -0,137675     0,890788 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta. Nalezené korelace nejsou významné na 5 % hladině významnosti, mezi 

proměnnými věková diverzita a odvádění kvalitní práce nebyla potvrzena vzájemná 

souvislost. 
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Hypotéza 1B Genderová diverzita a efektivita 

Nulová hypotéza: Mezi genderovou diverzitou a efektivitou týmu není vztah. 

Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra genderové diverzity, tím vyšší je 

efektivita týmu. 

Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

4. „Dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání.“; 

5. „Odevzdávání práce ve stanovených termínech.“ 

6. „Odvádění kvalitní práce.“ 

a otázka č. 13 „Myslíte si, že Váš tým je z hlediska zastoupení obou pohlaví různorodý?“ 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázku 4, 5, nebo 6 a 13 bude 

nalezen statisticky významný vztah. 

Níže jsou uvedené jednotlivé formulace hypotéz, které budou následně testovány. 

 Nulová hypotéza: Mezi genderovou diverzitou a mírou dosahování vytyčených cílů 

nebo specifického úkolu/zadání není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra genderové diverzity, tím vyšší je míra 

dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání.  

 

 Nulová hypotéza: Mezi genderovou diverzitou a mírou odevzdávání práce ve 

stanovených termínech není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra genderové diverzity, tím vyšší je míra 

odevzdávání práce ve stanovených termínech. 

 

 Nulová hypotéza: Mezi genderovou diverzitou a mírou odvádění kvalitní práce není 

vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra genderové diverzity, tím vyšší je míra  

odvádění kvalitní práce. 

 

Výsledky jsou uvedeny následovně uvedeny v tabulkách a v textu:  

Tabulka č. 25: Analýza vztahů mezi proměnnými genderová diverzita a dosahování cílů, zadání/úkolů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace 

Počet 
plat. 

 

Spearman 

R 
 

t(N-2) 
 

p-hodn. 
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Genderová diverzita a dosahování cílů, zadání/úkolů 
 

98 -0,005346 -0,052378 0,958337 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta v případě proměnných genderová diverzita a dosahování cílů, zadání/úkolů. 

Nalezené korelace nejsou významné na 5 % hladině významnosti, mezi proměnnými 

genderová diverzita a dosahování cílů, zadání/úkolů nebyla potvrzena vzájemná souvislost. 

Další tabulka přináší výsledky ověřování vztahů mezi genderovou diverzitou a 

odevzdáváním práce v termínu. 

Tabulka č. 26: Analýza vztahů mezi proměnnými genderová diverzita a odevzdávání práce v termínu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace  

Počet 

plat. 
 

Spearman 

R 
 

t(N-2) 
 

p-hodn. 
 

Genderová diverzita a  

odevzdávání práce v termínu 
 

          98 0,172644 1,717345 0,089141 

 

Na 5 % hladině významnosti nulová hypotéza nebyla zamítnuta v případě 

proměnných genderová diverzita a odevzdávání práce v termínu byla potvrzena. 

Stojí však za zmínku, že při zkoumání daného vztahu na 10 % hladině významnosti 

nulová hypotéza byla zamítnuta (p = 0,0891, je menší než p = 0,10). Tento fakt naznačuje 

přítomnost mírně pozitivního vztahu mezi proměnnými genderová diverzita a 

odevzdáváním práce v termínu a to tím způsobem, že čím vyšší je genderová diverzita, tím 

vyšší je efektivita v případě ukazatele efektivity odevzdávání práce v termínu.  

Další tabulka znázorňuje výsledky testování vztahů mezi proměnnými genderová 

diverzita a odvádění kvalitní práce. 

Tabulka č. 27: Analýza vztahů mezi proměnnými genderová diverzita a odvádění kvalitní práce  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace 

Počet 

plat. 
 

Spearman 
R 

 

t(N-2) 
 

p-hodn. 
 

Genderová diverzita a 
odvádění kvalitní práce 

 

        97 0,016602            0,161836 0,871779 

 

Na 5% hladině významnosti nulová hypotéza o absenci vztahů mezi genderovou 

diverzitou a odváděním kvalitní práce nebyla zamítnuta. Nalezené korelace nejsou 

významné na 5% hladině významnosti, mezi proměnnými genderová diverzita a odvádění 

kvalitní práce nebyla potvrzena vzájemná souvislost. 
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Hypotéza 1C Informační diverzita a efektivita týmu 

 Nulová hypotéza: Mezi informační diverzitou a efektivitou týmu není 

vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra informační diverzity, tím vyšší je 

efektivita týmu.  

Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

4. „Dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání.“ 

5. „Odevzdávání práce ve stanovených termínech.“ 

6. „Odvádění kvalitní práce.“ 

a otázka č. 16 „Myslíte si, že Váš tým je různorodý z hlediska dosaženého vzdělání a 

zkušenosti?“ 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 4, 5, nebo 6 a 16 bude 

nalezen statisticky významný vztah. Níže jsou uvedené jednotlivé formulace hypotéz, které 

budou následně testovány. 

 Nulová hypotéza: Mezi informační diverzitou a mírou dosahování vytyčených cílů 

nebo specifického úkolu/zadání není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra informační diverzity, tím vyšší je míra 

dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání.  

 

 Nulová hypotéza: Mezi informační diverzitou a mírou odevzdávání práce ve 

stanovených termínech není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra informační diverzity, tím vyšší je míra 

odevzdávání práce ve stanovených termínech. 

 

 Nulová hypotéza: Mezi informační diverzitou a mírou odvádění kvalitní práce není 

vztah. 

 Alternativní hypotéza: Čím vyšší je míra informační diverzity, tím vyšší je míra 

mírou odvádění kvalitní práce. 

Následující tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými 
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informační diverzita a dosahováním cílů, zadání/úkolů. 

Tabulka č. 28: Analýza vztahů mezi proměnnými informační diverzita a dosahování cílů, zadání/úkolů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace  

Počet 

plat. 
 

Spearman 

R 
 

t(N-2) 
 

p-hodn. 
 

Informační diverzita a 

 dosahování cílů, zadání/úkolů  
 

         97   0,270935     2,743351       0,007270 

 

Na 5 % hladině významnosti nulová hypotéza byla zamítnuta (p = 0,0073, je menší 

než p = 0,05), je tedy mezi dosahováním cílů, zadání/úkolů a informační diverzitou 

významný mírně pozitivní vztah (korelace). Tento fakt vytváří argumenty pro definici 

závěru, že čím vyšší je informační diverzita, tím vyšší je efektivita v případě ukazatele 

dosahování cílů/zadání. 

Další tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými informační 

diverzita a odevzdáváním práce v termínu. 

 

Tabulka č. 29: Analýza vztahů mezi proměnnými informační diverzita a odevzdávání práce v termínu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
             Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace  

Počet 
plat. 

 

     Spearman 
    R 

 

t(N-2) 
 

p-hodn. 
 

Informační diverzita a 

odevzdávání práce v termínu 
 

97        0,180921 1,792985  0,076158 

 

Na 5 % hladině významnosti nulová hypotéza o absenci vztahů mezi proměnnými 

informační diverzita a odevzdávání práce v termínu nebyla zamítnuta.  

Stojí však za zmínku, že při zkoumání daného vztahu na 10 % hladině významnosti 

nulová hypotéza byla zamítnuta (p = 0,0761, je menší než p = 0,10). Tento jev ukazuje, že 

existuje mírně pozitivní vztah, že čím vyšší je informační diverzita, tím vyšší je efektivita 

v případě odevzdávání práce v termínu. 

Další tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými informační 

diverzita a odvádění kvalitní práce.  

Tabulka č. 30: Analýza vztahů mezi proměnnými informační diverzita a odvádění kvalitní práce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace  

PPočet 

plat. 
 

Spearman 

R 
 

            t(N-2) 
 

p-hodn. 
 

Informační diverzita a 

odvádění kvalitní práce 
 

     96 0,107686          1,050161 0,296336 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 
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zamítnuta v případě proměnných informační diverzita a odevzdávání práce v termínu 

stejně jako pro informační diverzitu a odvádění kvalitní práce.  

Nalezené korelace nejsou významné na 5% hladině významnosti, mezi 

proměnnými informační diverzita a odvádění kvalitní práce nebyla potvrzena vzájemná 

souvislost. 

Vizuální zobrazení zjištěných vztahů lze vidět na následujícím obrázku.       

 

 

         Obrázek č 5. Vizualizace zjištěných souvislostí mezi faktory týmové efektivity a týmovou 

diverzitou (Zdroj: Senichev, 2017) 

 

Výzkumná otázka 2: Závisí typ diverzity na typu týmu? 

Hypotéza 2 

 Nulová hypotéza: Úroveň typů diverzity je shodná pro všechny typy týmů. 

 Alternativní hypotéza: Existují alespoň dva typy týmů, které nemají 

srovnatelnou úroveň pro typ diverzity. 

Hypotéza 2A – Věková diverzita a typy týmů 

 Nulová hypotéza: Úroveň věkové diverzity je shodná pro všechny typy týmů. 

 Alternativní hypotéza: Existují alespoň dva typy týmů, které nemají srovnatelnou 

úroveň pro věkovou diverzitu. 

Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

Otázka č. 10. „Myslíte si, že Váš tým je z hlediska věku různorodý?“ a otázka č. 25. 
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„Zaměření Vašeho týmu“, kam respondenti uváděli zaměření svého týmu, které bylo 

následně zakódováno. Kódování probíhalo na základě těchto dat: 

                         Tabulka č. 31:  Kódování typů týmů (Zdroj: vlastní zpracování) 

1 – HR 

2 – Služby 

3 – Marketing  

4 - Projektové týmy  

5 – Management akademických programů/projektů 

6 – IT 

7 – Top management 

8 – Sales/obchod/prodej 

9 – Ostatní/nezařaditelné 

 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 10 a 25 bude nalezen 

statisticky významný vztah. Níže jsou uvedené jednotlivé formulace hypotéz, které budou 

následně testovány. 

Níže uvedená tabulka přináší výsledky testování vzájemného vztahů. 

Tabulka č. 32: Analýza vztahů mezi proměnnými typ týmů a věkové diverzita  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův-Wallisovův test H (8, N= 98) =6,298818 p =,6138 

 Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Věková diverzita 

Kód 
 

Počet 

platných 
 

Součet 

pořadí 
 

Prům. 

pořadí 
 

1 49 2293,500 46,80612 

2 12 667,000 55,58333 

3 8 404,000 50,50000 

4 11 609,500 55,40909 

5 2 98,000 49,00000 

6 2 126,000 63,00000 

7 2 159,000 79,50000 

8 8 298,000 37,25000 

9 4 196,000 49,00000 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta v případě testování vztahu typu týmů jako nezávislé a věkové diverzity jako 

závislé proměnné. 

Z toho vyplývá potvrzení předpokladu, že úroveň věkové diverzity se statisticky 

významně neliší mezi jednotlivými typy týmů. 
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Hypotéza 2B – Genderová diverzita a typy týmů 

 Nulová hypotéza: Úroveň genderové diverzity je shodná pro všechny typy týmů. 

 Alternativní hypotéza: Existují alespoň dva typy týmů, které nemají srovnatelnou 

úroveň pro genderovou diverzitu. 

Další tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými typ týmu a 

genderová diverzita. Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

13. „Myslíte si, že Váš tým je z hlediska zastoupení obou pohlaví různorodý?“ a 

otázka č. 25. „Zaměření Vašeho týmu“, kam respondenti uváděli zaměření svého týmu, 

které bylo následně zakódováno. Kódování probíhalo na základě těchto dat: 

                            Tabulka č. 33: Kódování typů týmů (Zdroj: vlastní zpracování) 

1 – HR 

2 – Služby 

3 – Marketing 

4 – Projektové týmy 

5 – Management akademických programů/projektů 

6 – IT 

7 – Top management 

8 – Sales/obchod/prodej 

9 – Ostatní/nezařaditelné 

 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 13 a 25 bude nalezen 

statisticky významný vztah.  

                       Tabulka č. 34: Analýza vztahů mezi proměnnými typ týmů a genderová diverzita. 

                        (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův-Wallisův test: H (8, N= 98) =16,66312 p =,0338 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Genderová diverzita 

Kód 
 

Počet 

platných 
 

Součet  pořadí 
 

Prům. 

Pořadí 
 

1 49 2045,000 41,73469 

2 12 683,000 56,91667 

3 8 378,000 47,25000 

4 11 756,000 68,72727 

5 2 152,000 76,00000 

6 2 152,000 76,00000 

7 2 102,000 51,00000 

8 8 448,000 56,00000 

9 4 135,000 33,75000 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza byla 

zamítnuta (p =, 0338, je menší než p= 0,05) a to v případě testování vztahu typu týmu jako 

nezávislé a genderové diverzity jako závislé proměnné. Tento jev vede k potvrzení 

předpokladu, že existují alespoň dva typy týmů, které nemají srovnatelnou úroveň pro 
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genderovou diverzitu.  

Pro účely podrobnějšího zkoumání a určení konkrétních vztahů bylo provedeno 

vícenásobné porovnání p – hodnot mezi proměnnými typ týmu a genderovou diverzitou, 

viz tabulka č. 35.  

 

Tabulka č. 35: Vícenásobné porovnání p hodnot mezi proměnnými typ týmů a genderová diverzita 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kruskalův-Wallisův test: H (8, N= 98) =16,66312 p =,0338 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Genderová diverzita 

1 

R:41,735 
 

2 

R:56,91

7 
 

3 

R:47,250 
 

4 

R:68,727 
 

5 

R:76,000 
 

6 

R:76,000 
 

7 

R:51,000 
 

8 

R:56,000 
 

9 

R:33,750 
 

1 
  

1,00000

0 
1,000000 0,159747 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

2 
 

1,000000 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

3 
 

1,000000 ,000000 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

4 
 

0,159747 
1,00000

0 
1,000000 

 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

5 
 

1,000000 
1,00000

0 
1,000000 1,000000 

 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

6 
 

1,000000 
1,00000

0 
1,000000 1,000000 1,000000 

 
1,000000 1,000000 1,000000 

7 
 

1,000000 
1,00000

0 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

 
1,000000 1,000000 

8 
 

1,000000 
1,00000

0 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

 
1,000000 

9 
 

1,000000 
1,00000

0 
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

 

 

Na základě hodnot v tabulce jde o týmy, které byly zakódovány jako 1 a 4. Pro 

zkoumání vztahů mezi těmito dvěma může být použit Mannův – Whitneyův test pro 

zkoumání dvou nezávislých vzorků (nebo Kruskalův – Wallisův test pro n = 2):  

Tabulka č. 36: Analýza vztahů mezi proměnnými genderová diverzita a typ týmů 1 a 4  

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův - Wallisův test (n= 2): H ( 1, N= 60) =8,543179 p =,0035 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Genderová diverzita 

Kód 
 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
Pořadí 

 

1 49 1349,000 27,53061 

4 11 481,000 43,72727 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza byla 

zamítnuta v případě proměnných genderové diverzity a typu týmů 1 a 4 (p = 0,035, je 

menší než p = 0,05).  

Nalezené korelace jsou významné na 5% hladině významnosti, tedy existují 

alespoň dva typy týmů (1 a 4), které nemají srovnatelnou úroveň pro genderovou diverzitu. 
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Níže uvedené krabicový graf ukazuje podrobnější rozložení výsledků v souboru. 
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      Graf. č. 12. Krabicový graf dvou proměnných: Typ týmů a genderová diverzita 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Z grafu je patrné, že, medián odpovědí v týmech typu 1 (HR) při posuzování 

genderové diverzity je na hodnotě 3 v odpovědích: „Jeden či dva kolegové jsou v tomto 

ohledu „výjimeční", kdežto v týmech 4 je na úrovni hodnoty 4 (Projektové týmy) – „Tým 

je zcela různorodý.“ 

 

 

   Hypotéza 2C – Informační diverzita a typy týmů 

 Nulová hypotéza: Úroveň informační diverzity je shodná pro všechny typy týmů. 

 Alternativní hypotéza: Existují alespoň dva typy týmů, které nemají srovnatelnou 

úroveň pro informační diverzitu. 

 

Další tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými typu týmu a informační 

diverzita. Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

16. „Myslíte si, že Váš tým je různorodý z hlediska dosaženého vzdělání a zkušenosti?“ a 

otázka č. 25. „Zaměření Vašeho týmu“, kam respondenti uváděli zaměření svého týmu, 

které bylo následně zakódováno. Kódování probíhalo na základě těchto dat: 
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         Tabulka č. 37:  Kódování typů týmů (Zdroj: vlastní zpracování) 

1 – HR 

2 – Služby  

3 – Marketing  

4 – Projektové týmy  

5 – Management akademických programů/projektů 

6 – IT  

7 – Top management 

8 – Sales/obchod/prodej 
9 – Ostatní/nezařaditelné 

 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 16 a 25 bude nalezen 

statisticky významný vztah. Níže jsou uvedené hodnoty testování vztahů mezi typy týmů a 

informační diverzitou. 

            Tabulka č. 38: Analýza vztahů mezi proměnnými typ týmů a informační diverzita 

             (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (8, N= 97) =17,58197 p =,0246 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů,  

Závislá: Informační diverzita 

Kód 
 

Počet platných 
 

Součet pořadí 
 

Prům. pořadí 
 

1 49 2474,500 50,50000 

2 12 621,500 51,79167 

3 8 264,000 33,00000 

4 11 722,500 65,68182 

5 2 26,500 13,25000 

6 2 151,000 75,50000 

7 2 47,000 23,50000 

8 7 320,500 45,78571 

9 4 125,500 31,37500 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza byla 

zamítnuta (p =, 0246, je menší než p = 0,05) a to v případě testování vztahu typu týmu jako 

nezávislé a informační diverzity jako závislé proměnné. Tento jev vede k potvrzení 

předpokladu, že existují alespoň dva typy týmů, které nemají srovnatelnou úroveň pro 

informační diverzitu.  

Pro účely podrobnějšího zkoumání a určení konkrétních vztahů bylo provedeno 

vícenásobné porovnání p – hodnot mezi proměnnými typ týmu a informační diverzitou, viz 

následující tabulka. 

Tabulka č. 39: Vícenásobné porovnání p hodnot mezi proměnnými typ týmů a infomační diverzita 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kruskalův – Wallisův test: H (8, N= 97) =17,58197 p =,0246 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Informační diverzita 

1 

R:50,500 
 

2 

R:51,792 
 

3 

R:33,000 
 

4 

R:65,682 
 

5 

R:13,250 
 

6 

R:75,500 
 

7 

R:23,500 
 

8 

R:45,786 
 

9 

R:31,375 
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11 
  

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
1,0000

00 
1,000000 1,000000 

22 
 

1,000000 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
1,0000

00 
1,000000 1,000000 

33 
 

1,000000 1,000000 
 

0,448387 1,000000 1,000000 
1,0000

00 
1,000000 1,000000 

44 
 

1,000000 1,000000 0,448387 
 

0,553525 1,000000 
1,0000

00 
1,000000 1,000000 

55 
 

1,000000 1,000000 1,000000 0,553525 
 

0,971485 
1,0000

00 
1,000000 1,000000 

66 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,971485 
 

1,0000

00 
1,000000 1,000000 

77 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
 

1,000000 1,000000 

88 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
1,0000

00  
1,000000 

99 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
1,0000

00 
1,000000 

 

 

Pro následné testování byly vybrány týmy 3 a 4 a 4 a 5, hodnota týmů 6 a 5 

(0,9714) se blíží 1, což pro účely zpracování znamená, že vztah tam není. Byl použit 

Kruskalův – Wallisův test (n=2) neboli Mannův – Whitneyův test pro dvě nezávislé 

skupiny. 

          Tabulka č. 40: Výsledky testování vztahů mezi typy týmů 3 a 4 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův  test (n=2): H (1, N= 19) =8,290909 p =,0040 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Informační diverzita 

         Kód 
 

Počet platných 
 

Součet pořadí 
 

Prům. pořadí 
 

3 8 48,0000 6,00000 

4 11 142,0000 12,90909 

 

Následně byl proveden obdobně test pro týmy typů 4 a 5. 

          Tabulka č. 41: Výsledky testování vztahů mezi typy týmů 4 a 5 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův-Wallisův test: H (n=2) (1, N= 13) =5,624264 p =,0177 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Typ týmů, Závislá: Informační diverzita 

Kód 
 

Počet platných 
 

               Součet pořadí 
 

                   Prům.pořadí 
 

4 11 87,50000 7,954545 

5 2 3,50000 1,750000 

 

Jak je z výše uvedených tabulek patrné, na hladině významnosti 5 % nulová 

hypotéza byla zamítnuta v případě proměnných informační diverzity a typu týmů 3 a 4 (p = 

0,040, je menší než p = 0,05).  Obdobně na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza byla 

zamítnuta v případě proměnných informační diverzity a typu týmů 4 a 5 (p = 0,0177, je 

menší než p = 0,05).  

Nalezené korelace jsou významné na 5% hladině významnosti, tedy existují 

alespoň dva typy týmů – 3 a 4 a 4 a 5, které nemají srovnatelnou úroveň pro informační 

diverzitu. Níže uvedený krabicový graf ukazuje podrobnější rozložení výsledků v souboru. 
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        Graf. č. 13.  Krabicový graf dvou proměnných: Typ týmů 3 a 4 a informační diverzita 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Z grafu je patrné, že, medián informační diverzity v týmech typu 3 (Marketing) je na 

hodnotě 2 v odpovědích: „Tým je spíše stejnorodý", kdežto v týmech typu 4 (Projektové 

týmy) je na úrovni hodnoty 4 – „Tým je zcela různorodý.“ Další krabicový graf ukazuje 

rozložení odpovědí dle typů týmů 4 a 5 a míry informační diverzity v souboru odpovědí.  
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Graf. č. 14. Krabicový graf dvou proměnných: Typ týmů 4 a 5 a informační diverzita  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu je patrné, že, medián informační diverzity v týmech typu 4 (Projektové 

týmy) je na hodnotě 4 – „Tým je zcela různorodý.“, kdežto informační diverzita v týmech 

typu 5 (Management akademických programů/projektů) je na hodnotě informační diverzity 
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1,5, což je hodnota, která se nachází mezi: „Tým je spíše stejnorodý" a „Tým je zcela 

stejnorodý.“  

 

Výzkumná otázka 3: Závisí efektivita týmu na jeho velikosti? 

Hypotéza 3 

Nulová hypotéza: Mezi efektivitou týmu a jeho velikostí není vztah. 

Alternativní hypotéza: S narůstající velikostí týmu klesá efektivita. 

Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

4. „Dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání.“ 

5. „Odevzdávání práce ve stanovených termínech.“ 

6. „Odvádění kvalitní práce“ a otázka č. 26 na „Počet členů v týmu“.  

Odpovědi responděntů v této otázce byly následně zpracovány a zakódovány do 

jednotlivých čísel:  

                                 Tabulka č. 42:  Kódování velikosti týmů (Zdroj: vlastní zpracování) 

  1: od 1 do 5 zaměstnanců 

                               2: 6 až 10 zaměstnanců 

3: 11 až 15 zaměstnanců 

4: 16 až 20 zaměstnanců 

5: 21 až 25 zaměstnanců 

6: 21 a více zaměstnanců 

 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 4, 5 nebo 6 a 26 bude 

nalezen statisticky významný vztah. Níže jsou definovány rozepsané varianty testování 

výše uvedené hypotézy. 

Hypotéza 3 A 

 Nulová hypotéza: Mezi mírou dosahování vytyčených cílů nebo specifického 

úkolu/zadání v týmu a jeho velikostí není vztah. 

 Alternativní hypotéza: S narůstající velikostí týmu klesá míra dosahování 

vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání. 

            Hypotéza 3B 

 Nulová hypotéza: Mezi mírou odevzdávání práce ve stanovených termínech v týmu 

a jeho velikostí není vztah. 

 Alternativní hypotéza: S narůstající velikostí týmu klesá míra odevzdávání práce ve 

stanovených termínech. 
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 Hypotéza 3C 

 Nulová hypotéza: Mezi mírou odvádění kvalitní práce v týmu a jeho velikostí není 

vztah. 

 Alternativní hypotéza: S narůstající velikostí týmu klesá míra odvádění kvalitní 

práce. 

 

Následující tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi velikosti týmů a 

dosahováním cílů, zadání/úkolů. 

 

    Tabulka č. 43: Znázornění vztahů mezi velikostí týmů a dosahováním cílů, zadání/úkolů  

           (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (5, N= 95) = 2,696798 p = ,7466 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Velikost týmu 

Závislá: dosahování cílú, zadání/úkolů 

Kód 
 

Počet 

platných 
 

Součet 

pořadí 
 

Prům. 

pořadí 
 

1 19 871,500 45,86842 

2 39 1939,500 49,73077 

3 18 879,000 48,83333 

4 7 311,500 44,50000 

5 4 126,000 31,50000 

6 8 432,500 54,06250 

 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla zamítnuta (p 

= 0,7466) v případě testování vztahu velikosti týmu jako nezávislé a dosahování cílů, 

zadání/úkolů jako závislé proměnné. Z toho vyplývá, že mezi dosahováním cílů, 

zadání/úkolů a velikostí týmů není platný vztah.  

Následující tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými velikost týmu a 

odevzdávání práce v termínu. 
         Tabulka č. 44: Znázornění vztahů mezi velikostí týmů a odevzdáváním práce v termínu 

          (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (5, N= 95) =3,585613 p =, 6105 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Velikost týmu 

Závislá: odevzdávání práce v termínu 

        Kód 
 

Počet 

platných 
 

Součet 

pořadí 
 

Prům. 

pořadí 
 

1 19 819,000 43,10526 

2 39 1972,500 50,57692 

3 18 793,000 44,05556 

4 7 317,500 45,35714 

5 4 181,000 45,25000 

6 8 477,000 59,62500 

 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 
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zamítnuta v případě testování vztahu velikosti týmu jako nezávislé a odevzdávání práce v 

termínu jako závislé proměnné (p =0,6105). Z toho vyplývá, že mezi odevzdáváním práce 

v termínu a velikostí týmu není platný vztah. Další tabulka ukazuje výsledek testování 

vztahu mezi proměnnými velikost týmu a odvádění kvalitní práce. 

Tabulka č. 45: Znázornění vztahů mezi velikostí týmů a odváděním kvalitní práce (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (5, N= 94) =1,713059 p =, 8873 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Velikost týmu 

Závislá: odvádění kvalitní práce 

Kód 
 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
pořadí 

 

1 19 826,000 43,47368 

2 38 1758,000 46,26316 

3 18 944,000 52,44444 

4 7 323,000 46,14286 

5 4 184,000 46,00000 

6 8 430,000 53,75000 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta v případě testování vztahu velikosti týmu jako nezávislé a odvádění kvalitní 

práce jako závislé proměnné (p =0,8873). Z toho vyplývá, že mezi odváděním kvalitní 

práce v týmu a jeho velikostí není platný vztah. 

Obecně na základě testování na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta pro dosahování cílů, zadání/úkolů, odevzdávání práce v termínu a odvádění 

kvalitní práce. Na dané hladině významnosti lze vyvodit závěr, že mezi efektivitou týmu a 

jeho velikosti není platný vztah. 

 

Výzkumná otázka 4: Závisí míra výskytu diverzity na velikosti organizace? 

Hypotéza 4 

Nulová hypotéza: Mezi mírou výskytu diverzity v týmu a velikostí organizace není 

vztah. 

Alternativní hypotéza: Míra diverzity v týmu stoupá s narůstající velikostí 

organizace. 

Tuto hypotézu budou v dotazníku ověřovat otázky:  

10. „Myslíte si, že Váš tým je z hlediska věku různorodý?“ 

13. „Myslíte si, že Váš tým je z hlediska zastoupení obou pohlaví různorodý?“ 

16. „Myslíte si, že Váš tým je různorodý z hlediska dosaženého vzdělání a 

zkušenosti?“ 

A otázka č. 27: „Uveďte přibližný počet zaměstnanců Vaší firmy v České 
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republice“. Respondentovy odpovědi na otázku č. 27 v této otázce byly následně 

zpracovány a zakódovány do jednotlivých skupin velikosti organizací (vychází z rozdělení 

CzechInvest, 2016):  

         Tabulka č. 46: Kódování velikosti organizace (Zdroj: vlastní zpracování) 

                           1: do 10 zaměstnanců 

2: 11 až 50 zaměstnanců 

  3: 51 až 250 zaměstnanců 

                           4: více než zaměstnanců 

 

Nulová hypotéza bude zamítnuta, pokud mezi otázkou 10, 13 nebo 16 a 27 bude 

nalezen statisticky významný vztah. Níže jsou definovány rozepsané varianty testování 

výše uvedené hypotézy. 

    Hypotéza 4A 

 Nulová hypotéza: Mezi mírou výskytu věkové diverzity a velikostí organizace není 

vztah. 

 Alternativní hypotéza: Míra věkové diverzity stoupá s narůstající velikosti 

organizace. 

            Hypotéza 4B 

 Nulová hypotéza: Mezi mírou výskytu genderové diverzity a velikostí organizace 

není vztah. 

 Alternativní hypotéza: Míra genderové diverzity stoupá s narůstající velikosti 

organizace. 

 

 

Hypotéza 4C 

 Nulová hypotéza: Mezi mírou výskytu informační diverzity a velikostí organizace 

není vztah 

 Alternativní hypotéza: Míra informační diverzity stoupá s narůstající velikosti 

organizace 

Následující tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými velikost 

organizace a výskytem věkové diverzity. 

     Tabulka č. 47: Znázornění vztahů mezi velikostí organizace a mírou věkové diverzity  

     (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (3, N= 98) =6,882373 p =,0757 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Velikost organizace. Závislá: Věková diverzita 

Kód 
 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
pořadí 

 

1 6 444,000 74,00000 

2 20 1064,000 53,20000 

3 16 670,000 41,87500 

4 56 2673,000 47,73214 
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Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta v případě testování vztahu velikost organizace jako nezávislé a míry věkové 

diverzity jako závislé proměnné (p =0,0757). Z toho vyplývá, že mezi velikostí organizace 

a mírou výskytu věkové diverzity v týmech není vztah. 

Další tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými velikost 

organizace a genderová diverzita. 

Tabulka č. 48: Znázornění vztahů mezi velikostí organizace a mírou genderové diverzity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (3, N= 98) = 4,382625 p =,2230 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Velikost organizace, Závislá: Genderová diverzita 

Kód 
 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 
Pořadí 

 

1 6 406,000 67,66667 

2 20 1092,000 54,60000 

3 16 740,000 46,25000 

4 56 2613,000 46,66071 
 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta v případě testování vztahu velikost organizace jako nezávislé a míry genderové 

diverzity jako závislé proměnné (p =, 2230). Z toho vyplývá, že mezi velikostí organizace 

a mírou výskytu genderové diverzity v týmech není vztah. 

Další tabulka ukazuje výsledek testování vztahu mezi proměnnými velikost 

organizace a informační diverzita. 

Tabulka č. 49:  Znázornění vztahů mezi velikostí organizace a mírou informační diverzity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kruskalův – Wallisův test: H (3, N= 97) =3,778532 p =,2864, 

Nezávislá (grupovací) proměnná: Velikost organizace. Závislá: Informační diverzita 

Kód 
 

Počet 
platných 

 

Součet 
pořadí 

 

Prům. 

pořadí 
 

1 6 345,000 57,50000 

2 20 1149,500 57,47500 

3 16 736,000 46,00000 

4 55 2522,500 45,86364 
 

 

Jak je z tabulky patrné, na hladině významnosti 5 % nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta v případě testování vztahu velikost organizace jako nezávislé a míry informační 

diverzity jako závislé proměnné (p =0,2864). Z toho vyplývá potvrzení předpokladu, že 

mezi velikostí organizace a mírou výskytu informační diverzity v týmu není vztah.  

Na základě testování hypotéz o vztahu mezi velikostí organizace a třemi faktory 

diverzity: věková, genderová a informační diverzita, na 5 % hladině významnosti nulová 

hypotéza nebyla zamítnuta, což vede k závěru, že mezi velikostí organizace a mírou 
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výskytu věkové, genderové a informační diverzity v týmu není významný vztah.  

V další části je nutné uvést závěry, které rovněž vyplynuly z výzkumných otázek a 

následné analýzy dat, které však svou povahou umožňují zpracování formou kvalitativní 

analýzy. 

 

2.3.4 Kvalitativní analýza 

Vedle kvantitativních dat, jejichž zpracování bylo předmětem předchozích částí 

kapitoly empirický výzkum, byla během dotazníkového šetření získána také kvalitativní 

data formou otevřených otázek (viz příloha č. 2). 

Jednalo se o slovní popis přínosů a záporů věkové, genderové a informační 

diverzity v týmech, popis měření výkonu ve vedeném týmu, popis „ideálně“ fungujícího 

týmu, pokud by respondenti mohli poskládat podobný tým pro plnění pracovních úkolů. 

Následující výzkumné otázky byly zkoumány na základě výpovědí respondentů.  

Po každé otázce na posouzení míry různorodosti v týmu (věkové, genderové a informační 

(z hlediska dosaženého vzdělání a zkušeností)) následovala otázka: „Jaké výhody pro Váš 

tým v této skutečnosti konkrétně spatřujete?“ 

 

Výzkumná otázka: Jak souvisí věková diverzita a řešení úkolů/zadání? 

Na základě analýzy teoretických východisek (např. Walker, 2005; Žnidaršič a 

Dimovski, 2010) bylo zaznamenáno, že věková diverzita napomáhá transferu znalostí, 

dovedností a know – how mezi generacemi, motivaci starších pracovníků a vyhnutí se 

„vlnám“ v procesu náboru a odchodu zaměstnanců z podniku. Dále byla zmíněna věková 

diverzita jako faktor napomájící efektivněji reagovat a odrážet věkové složení klientů.  

Na základě získaných dat je patrné, že v týmech, které měly vyšší míru informační 

diverzity, se často objevují výpovědi respondentů, které lze rozdělit do několika logických 

celků:  

a) Propojování odlišných perspektiv věkově rozmanitých pracovníků. 

a. Příklady: propojování odlišných perspektiv a zkušeností, 

různorodost zkušeností, „dostupnost“ inovátorů: výměna zkušeností, 

různá hlediska pro řešení problémů, neotřelá řešení. 

b) Vzájemné učení se (předávání zkušeností, mladší pracovníci se mohou učit 

od starších a zkušenějších). 

c) Vybalancování a energizace týmu. 
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a. Příklady: starší zaměstnanci jsou většinou klidnější a mají lépe 

srovnané životní a pracovní priority, dodávají mladším kolegům klid 

ve stresových situacích, starší mohou také pomoci mladším, mladí 

inspirují novými nápady „drivem“ a energií. Starší přinášejí zralost 

do týmu, rozvahu, mladší přinášejí inovaci, kreativitu a dravost.  

Vhodným příkladem přínosů věkové diverzity z hlediska vybalancování 

týmu je zdůvodnění jedné vedoucí týmu, která si do týmu vybrala kolegyni, 

která je výrazně starší a původně neměla zkušenosti s oborem. Důvodem, 

proč si ji vedoucí týmu vybrala, bylo to, že „byla z prostředí, které mělo 

kulturu a disciplínu, které ji v týmu chyběly. Rovněž uvedla, že nehledě na 

svůj věk nové dovednosti získala rychle a její vliv na náladu v týmu byl 

velmi pozitivní, její klid plynoucí ze zkušenosti byl taktéž nedocenitelný.“ 

d) Klientské zaměření (dovednost vcítit se do rozdílných cílových skupin a 

uzpůsobit komunikaci). Klientské hledisko tu bylo zmíněno mnohem méně 

oproti informační diverzitě. 

Na základě výše uvedených příkladů lze usuzovat, že věková diverzita souvisí a je 

často spojována s příležitostí propojovat odlišné perspektivy pracovníků různého věku 

v týmu, může mít příznivý vliv na dlouhodobé budování vztahů s klienty a v neposlední 

řadě na afektivní složku fungování týmu/ fungování v situacích pod tlakem. 

 

Výzkumná otázka: Jak souvisí genderová diverzita a výskyt konfliktů v týmech? 

Na základě dostupné literatury (např. Wood, 1987; The Lehman Brothers Centre 

for Women in Business; Choi a Rainey, 2010), předvýzkumu a získaných dat lze usuzovat, 

že vyrovnané zastoupení žen a mužů v týmu může snižovat výskyt konfliktů v týmu. 

Respondenti v hlavním výzkumu uváděli přínosy vyšší a nižší míry genderové diverzity, 

které lze rozdělit do několika skupin:  

a) Efektivnější přístup a vztah k zákazníkům (např. vybalancovaný přístup 

k zákazníkům, inspirace a lepší chápání zákazníků aj.). 

b) Efektivita řešení v týmu (spojení „mužského“ a „ženského“ elementu 

v týmu, rozmanitost názorů a řešení, rozmanitost pohledu na problém a 

řešení. Obě pohlaví mají pro stejný typ problémů různá řešení, která se 

mohou vzájemně doplňovat). 

c) Psychosociální faktory a atmosféra v týmu (příklady jsou následující: 
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rovnováha v komunikaci, ženy působí jako stmelující prvek, ženy 

v převážně mužském kolektivu dokážou vytvořit lepší pracovní atmosféru, 

méně hádek mezi ženami, méně výbojů „ega“ mezi muži, lepší týmová 

spolupráce, absence „soutěže“ mezi členy týmu, příjemnější atmosféra, 

dobrá atmosféra aj.)
177

. 

Zároveň byly zmíněny přínosy nižší míry genderové diverzity: 

 menší výskyt komplikací, které vycházejí z genderových rozdílností 

v komunikaci; 

 podobné vnímání a cítění věcí; 

 genderová stejnorodost příliš výhod nepřináší. 

Na základě kvalitativních výpovědí respodentů lze se domnívat, že genderová 

diverzita pravděpodobně má pozitivní vliv na komunikaci v týmu a snižuje míru výskytu 

konfliktů v týmech.  

Zároveň může příznivě působit na psychosociální fungování v týmu při hledání 

řešení problémů, což může souviset i se závěry kvantitativního výzkumu, který přinesl 

poznatky o tom, že čím vyšší je genderová diverzita, tím je vyšší efektivita v případě 

odevzdávání práce v termínu, což hodně často souvisí se zvládáním stresu. 

  V neposlední řadě i širší znalosti o různých skupinách zákazníků díky 

genderovému vybalancování. 

Výzkumná otázka: S  jakými týmovými cíli, zadáním/úkoly souvisí informační 

diverzita? 

Na základě analýzy dostupné literatury (Roberge a van Dicka, 2010; Liang, Jiang, 

Klein a Yu, 2010; Groschke, 2016 aj.) a předvýzkumu je patrné, že informační diverzita 

může přinášet rozmanitější a kreativnější týmová řešení, má pozitivní vztah s efektivitou 

týmu, obzvláště pro řešení více komplexních úkolů, založených na využití rozmanitých 

znalostí (způsob práce blízký projektovému formátu práce) než pro jednoduché, rutinní 

úkoly v týmech. 

Výpovědi respondentů ohledně přínosů informační diverzity i pro jednotlivé typy 

práce a úkolů lze vidět v následující tabulce.  
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 V rámci uvažování o genderové diverzitě v týmech stojí za uvedení, že při celkovém posouzení míry 

genderové diverzity v týmech, respondenti uveli, že jejich týmy mají vyšší míru genderové diverzity (viz 

kapitola Diverzita v empirické části) (pozn. autora). 
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Tabulka č. 50:  Přínosy vyšší a nižší míry diverzity  (Zdroj: vlastní výzkum) 

Přínosy vyšší míry informační diverzity Přínosy nižší míry informační diverzity 

Efektivnější řešení úkolů a projektů:  

vytváření synergického přístupu k práci, doplnění 

jeden druhého dle charakteru zadané práce, využití 

široké pestrosti přístupů v týmu: od vědeckého k 

pragmaticky jednoduchému, sdílení know – how a 

zkušeností, vzájemné učení se od sebe navzájem, 

široké portfolio znalostí/zkušeností, které si mohou 

členové týmu navzájem předávat, vede to k rozvoji 

týmu. 

Usnadnění koordinace a komunikace:  

všichni v týmu se vnímají postavením na stejné 

úrovni, nevytváří se hierarchie, větší schopnost mezi 

sebou rozumně diskutovat a pracovat, podobný 

základ ve vzdělání a zkušenostech usnadňuje 

komunikaci a stejně vzdělaní lidé řeší hodně 

podobné věci v práci. 

 

Jak je vidět, shodují se výpovědi respondentů ohledně kladného působení vyšší 

míry informační diverzity na dodání kreativnějších a rozmanitějších týmových řešení. Je 

patrná tendence, že se diverzita může osvědčit i pro řešení více komplexních úkolů, 

založených na využití rozmanitých znalostí. Tento závěr nepřímo podporuje i výsledek 

kvantitativního výzkumu, podle kterého týmy se zaměřením na projektové řízení vykazují 

vysokou míru informační diverzity. 

Je zároveň nutné brát v potaz, že nižší míra diverzity může mít svůj přínos a 

benefity pro fungování týmu, jak bylo uvedeno v tabulce č. 50. Na druhou stranu pokud je 

diverzita v týmech řízena, je vyšší pravděpodobnost, že diverzita může mít příznivý vliv na 

fungování týmů, čímž usnadní kladné působení informační diverzity na jednotlivé faktory 

týmové efektivity. 

 

„Ideálně“ fungující tým  

Respondenti byli požádání, aby popsali "ideální
178

" tým pro plnění svých 

pracovních úkolů, (věk, pohlaví, vzdělání, zkušenosti, kultura aj.). Toto pojímání týmu je 

blízké pojmu vysoce výkonné týmy z části předvýzkum.  

Odpovědi ve vztahu k fungování „ideálního“ týmu byly na základě výpovědí 

respondentů roztříděny do jednotlivých skupin: největší z nich tvoří kategorie tzv. 

„Proporce a modely fungování“, dále „rozmanitost“, „zkušenosti“, „osobní 

charakteristiky“, „role manažera/ky a poslední kategorie „ostatní.“  

 

  

                                                 
178

 Tato formulace byla zvolena s ohledem na srozumitelnost pro respondenty. Definici ideálního dle 

Antropologického slovníku pochází z řečtiny a latiny: eidos, „představa, podoba“ / idea, „idea, pravzor; 

myšlenka, představa; obraz“): a je definováno jako to, co je považováno za dokonalé, vzorné, hodné 

uskutečnění nebo následování; nebo je taktéž definován jako vzor. (Malina a kol., 2009, s. 1637). V tomto 

ohledu tedy jde o vzorný, efektivně fungující tým. 
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          Tabulka č. 51: Odpovědí respondentů dle následujících kategorií (Zdroj: vlastní výzkum) 

Kategorie Příklady 

Proporce, 

„modely 

fungování“ 

 Muži a ženy, zastoupení seniorních a juniorních pozic, v rámci věkové 

diverzifikace by měl být v týmu alespoň 1 více seniorní člověk; 

 1 žena, 3 muži, 2 zkušení a 2 méně zkušení, zastoupení různých rolí: 1 

„tahoun“ 1 „myslitel„, 1 „realizátor“, 1 „kontrolor“; 

 Zastoupení dle Belbinových týmových rolí; 

 Stejné zastoupení všech věkových skupin, mírná převaha žen, 40% 

SŠ/VOŠ, 60% VŠ a výše, otevření lidé s pracovními nebo studijními 

zkušenostmi z jiných kultur; 

 Ženy : muži: 50 : 50, věk od 25 do 40 let, VŠ, zapálení pro práci, 

nekonfliktní povaha, zkušenosti s daným oborem; 

 Věk od 25 do 50 let, praktické zkušenosti v oboru (raději z reálného 

trhu), znalost minimálně AJ; 

 Věk od 25 do 55 let; kombinace obou pohlaví s mírnou převahou mužů; 

vzdělání – část střední odborné s maturitou a část vysokoškolské (buď 

přímo v oboru, nebo v oblasti managementu); zkušenosti části členů 

týmu s předmětem podnikání (5 a více let); 

 Věk od 28 do 45 let, SŠ / VŠ, zkušenosti 3 – 15 let praxe všeobecně, 2 – 

8 let v oboru; 

 Věk od 20 do 40 let, zkušenosti nejsou podmínka, preference kolegů ze 

stejné kultury; 

 Ženy od 20 do 26 let, vedoucí týmu seniorní 35+ (spíše žena); 

 Zástupci polarizovaných generací, analytici i kreativci; 

 Věk do 30 let, muž, VŠ, jakákoli pracovní zkušenost; 

 smíšený tým (muži: ženy – 50 : 50), věkový rozptyl od 20 do 30 let, 

různé národnosti; 

 Poměr pracovníků 20 : 70 : 10 : 20. 20% „juniorů“, 70 % „semiseniorů“, 

10 % „superseniorů; 

 Věkově spíše stejnorodý dým, přibližně stejného vzdělání, různého 

pohlaví; 

 ženy a muži, VŠ jakákoliv, analytické samostatné myšlení, důraz na 

zapadnutí do kolektivu, věk cca 30 let, 3 – 5 let praxe; 

 Věk od 27 do 55 let, napůl muži ženy, SŠ+VŠ, různé předchozí 

zkušenosti (např. pozice prodejce, podnikatel, manažer); 

 Vek od 26 do 45 let, Bc + Mgr. / Ing., mezinárodní firmy, stáž v cizině, 

americká/skandinávská kultura, 50 – 65 % mužů; 

 Věk od 25 do 45 let, ženy: muži v poměru 50 : 50, převážné VŠ (85%), 

zkušenosti 75 % zaměstnanců v rozmezí 3-10 let, 25 % pracovníků se 

zkušenostmi (0 – 3 roky); 

 Odlišné vlastnosti, podobné charaktery, ženy: muži v poměru 50 : 50, je 

možné i z jiných zemí, rozmanitost zkušeností, nejvyšší možné vzdělání; 

 Všechny věkové kategorie, ženy: muži v poměru 50 : 50, SŠ / VŠ, 

odlišný původ, rozmanitá zkušenost z firem; 

 Rozdělení dle úkolů: A – vyhledávání informací a rutinní úkoly - mladí 

VŠ, zkušenosti 0 – 2 let; B – konzultace, vyjednávání – zkušení 

pracovníci od 1 roku praxe, VŠ není třeba; 

 Převaha žen – zaměření na produkt pro ženy, podobná kultura – 

zaměření na český trh; 

 Kombinace muži a ženy, absolvent, střední věk, někdo zkušený, v rámci 

HR týmu kombinace soft a hard znalostí, teoretik i praktik; 

 Věkově od 20 do 50 let, obě pohlaví, vzdělání od SŠ po Ph.D., 

zaměstnanci z korporátního prostředí, státní správa, menší organizace, 

zkušenosti z oboru i mimo něj – faktor úspěchu při řízení projektů, v 

udržování "klidu" ve vypjatých situacích a dobré náladě; 

 Věk od 20 do 40 let, muži i ženy, SŠ  a VŠ, zkušenosti pokud možno co 

nejrůznější, lidé pocházející z jedné kultury (země), kulturně smíšené 

týmy nefungují oproti týmům ze stejného prostředí a hodnotového 
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systému; 

 Zastoupení všech diverzit, s opatrnosti je však nutné přistupovat k velké 

rozmanitosti kultur. 

Rozmanitost 

 Tým seniorů – zkušených sebejistých jednotlivců schopných týmově 

spolupracovat; 

 Závisí na sektoru trhu a roli, např. pro zákaznický servis je vhodný 

mladý, dynamický tým. Každý tým by měl mít zastoupení dle 

Belbinových týmových rolí; 

 Stejné sdílené hodnoty a cíle s různorodým týmem (věk, pohlaví aj.) 

 Zejména diverzita v oblasti věku a pohlaví, rozmanitost VŠ vzdělání, 

různé zkušenosti jsou také vítány; 

 Podobný věk, zkušenosti v oboru; 

 Přílišná diverzita zpomaluje komunikaci při řešení rychlých operativních 

úkolů. 

Zkušenosti 

 Zkušenosti jsou klíčovým a rozhodujícím faktorem v týmu; 

 V "ideálním" týmu jsou důležité zkušenosti a prokazatelný 

výkon/relevantní úspěch, podobně i energie a nadšení pracovat v týmu 

na společných úkolech a v neposlední řadě kultura/hodnoty/integrita 

daného člověka. 

Osobní 

charakteristiky 

 Různorodost ve všech ohledech. Preference výběru lidí dle schopností; 

 Kompatibilita povahových vlastnosti, které zapadnou do firemní kultury; 

 Rozdílnost osobnostních předpokladů a dovednosti. Věk, pohlaví a 

vzdělaní nejsou tak důležité. 

Role 

manažera/rky 

 Vždy je v rukou manažera tým sjednotit, využít potenciál pracovníků a 

dodat jim důvěru ke spolupráci a plnění úkolů; 

 Ideální tým je takový, kde leader vede ostatní přirozenou cestou k cíli. 

Uvnitř tymu panuje soudržnost a maximální otevřenost, žádné informace 

se nezamlčuji; 

Ostatní 

 Výběr lidí do týmu podle energie a nadšení pro věc, sdílení stejné 

hodnoty a snů. Schopnost využívat své silné stránky a kompenzovat 

nedostatky ostatních; 

 Produktivita v kombinaci s motivací, osobností a ochotou sdílet znalosti 

 Zásadní pro úspěšně fungující tým je ochota všech jeho členů tvrdě 

pracovat, a pomáhat si táhnout za jeden provaz. Umět naslouchat a učit 

se od ostatních; 

 Kultura založena na hodnotách společnosti, vyváženost orientace na 

jednotlivce a tým, orientace na dosahování výsledků, flexibilita, ochota 

navzájem, tolerance; 

 Shoda v základních hodnotách, které jsou pro jejich práci a cíle 

podstatné. 

 

Výše uvedené příklady naznačují zajímavou tendenci, že respondenti často uvádějí 

jednotlivé proporce, které v sobě obsahují věk, pohlaví v poměru blízkém 50 ku 50, mix 

pracovních zkušeností nejen ze stejné oblasti, zástupci různých „stylů“ myšlení apod.  

Důraz na určitý typ diverzity v respondentových odpovědích evidentně souvisí i 

s charakterem práce, pro jejíž náplň může být konkrétní faktor diverzity důležitější než 

ostatní. 

Stojí taktéž za uvedení, že týmy, které měly nejvyšší počty vyšší míru diverzity, 
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častěji uváděly příklady z kategorie, které v sobě zahrnovaly rozmanitost, vyšší míru 

rozmanitosti: věk, gender, vzdělání, zkušenosti apod. To může vést k předpokladu, že 

v diverzitních týmech dokážou více pracovat s rozmanitostí a cenit si ji. Tento předpoklad 

však bude potřeba otestovat v dalším výzkumu. 

2.3.5. Omezení výzkumu 

V rámci uvažování o výzkumu je důležité zmínit o limitech. 

Mezi hlavní omezení lze zařadit ta, která vyplývají ze zvolené metody, dostupností 

a ochotou cílové skupiny podílet se na výzkumu, současný stav poznání řízení lidských 

zdrojů a tématu diverzitního managementu a nakonec i omezení při interpretaci 

výzkumných dat. 

Dále se zvolený typ výzkumu musel spolehnout na pravdivost vyjádření 

respondentů. Nebylo možné tato data ověřit jinou cestou nebo získat data odlišnou cestou. 

Stojí za zmínku, že respondenti vyplňovali dotazníky poměrně ochotně, což lze usoudit na 

základě zpráv, které pak psali na kontaktní adresu a žádali o zaslání celkových výsledků 

analýzy dat. 

Aktuální rozsah výzkumu a současný stav poznání rovněž měly vliv na data, která 

se povedla získat. Podchycení tématu efektivity pomocí tří aspektů je také faktorem, který 

může zjednodušit fungování týmů, nicméně pro mapování fungování diverzitních týmů 

bylo nezbytné vytvořit formulace, které by se daly použit pro týmy s odlišným zaměřením. 

Samotný dotazník a znění položek umožnilo částečně poznat, jak jednotliví 

manažeři/vedoucí týmů pracují s týmovou diverzitou, efektivitou a měřením dopadu 

diverzity na tým, ale neposkytuje rozsáhlé možnosti zkoumání diverzit a toho, co v té 

konkrétní diverzitě ovlivňuje efektivitu a další faktory týmového fungování. 

Stojí za uvedení, že se jedná o jeden z prvních výzkumů realizovaných v České 

republice zaměřený na měření dopadu diverzity na efektivitu týmu. Zkoumání tématu 

diverzitního managementu v týmech se ukázalo jako těžko dostupné téma pro výzkumníka, 

a to zejména vzhledem k následujícím faktům: neochota organizací jít do mapovacího nebo 

i hlubšího kvantitativního výzkumu je významná. Lze se domnívat, že další navazující 

studie se mohou zaměřit na podrobnější měření efektivity výzkumných metod např. 

formou případových studií, pokud jim však reálné organizace povolí rozsáhlý výzkum, 

který na základě zkušeností se stávajícím výzkumem, tak i zahraniční zkušenosti, je málo 

pravděpodobné. 

 Nakonec stojí za uvedení, že interpretování získaných dat lze pojímat jako určitý 



 

183 

 

model fungování reality, který jistě obsahuje zkreslení a není přesným odrazem 

zkoumaného vzorku. Velikost vzorku 98 respondentů v hlavním výzkumu lze považovat za 

dostačující pro tento typ výzkumu, obzvláště s přihlédnutím k těžké dostupnosti dat.  

Pro ověření závěrů výzkumu a dalších možností použití dotazníku diverzitního 

managementu v týmech je vhodné provést druhé šetření, resp. provést ověření formou 

případových studií v jedné nebo v několika organizacích, které aktivně pracují s diverzitou.  

 Nehledě na nízkou dostupnost dat se lze domnívat, že některé organizace budou ve 

výzkumu působit otevřeněj. Lze se na ně obrátit s žádostí o další zapojení, respektive šíření 

informace o dalších výzkumech v oblasti diverzitního managementu a řízení lidských 

zdrojů. 
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ZÁVĚRY A DISKUZE 

Cílem celé práce bylo zmapovat vliv diverzity na efektivní působení týmů ve 

vybraných organizacích v České republice. Zahrnovalo to zmapovat relevantní poznatky 

z dostupné odborné literatury, které přispějí k prohloubení znalostí o propojení řízení 

lidských zdrojů a diverzitního managementu, diverzitního managementu a týmové 

diverzity, týmové diverzity a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu.   

Záměrem bylo také přinést nové poznatky založené na empirickém výzkumu, které 

napomohou k objasnění, utřídění a objektivizaci poznatků o roli diverzity ve fungování 

týmů na pracovištích.  

Hlavním cílem výzkumu bylo identifikovat faktory mající vliv na efektivní 

působení diverzitních týmů převážně v mezinárodních organizacích působících v České 

republice.  

 V rámci teoretické části disertační práce byla věnována pozornost oblasti lidských 

zdrojů, diverzitního managementu a jejich vzájemného propojení.  

Analýza dostupné vědecké literatury přinesla poznání, že diverzitní management je 

oblastí organizační a výzkumné praxe, jejíž význam narůstá. Diverzitní management je již 

zařazován jako regulérní součást řízení lidských zdrojů, aspoň v publikacích. Zároveň je 

diverzitní management uváděn v úzké souvislosti nejen s řízením lidských zdrojů, ale i 

v souvislosti s tématem týmové efektivity a obecně i řízením celé organizace. 

 

Klíčové závěry z teoretické části jsou následující: 

 na úrovni organizací a týmů mezi diverzitou lidských zdrojů a organizační 

výkonností/efektivitou nebyl zjištěn jednoznačně definovaný jednoduchý 

kauzální vztah; 

 v rámci praktikování řízení lidských zdrojů a diverzitního managementu 

sehrávají velkou roli vedoucí pracovníci. Vedoucí pracovníci májí 

každodenní zkušenosti s řízením svých týmů, a proto je výzkum zaměřený 

na posouzení efektivity týmů i z hlediska diverzity vnímán jako velmi 

důležitý;  

 automatické navýšení míry diverzity automaticky nevede k nárůstu 

výkonnosti, efektivity apod.; 

 nebyl zatím vytvořen/nalezen jednotný uznávaný vzorový postup provádění 

výzkumu a měření dopadu diverzitních skupin / týmů; 
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 je také patrný nedostatek výzkumů zaměřujících se na týmy v organizačním 

prostředí; 

 jsou argumenty pro to, že jednotlivé typy diverzity mohou mít pozitivní 

vliv na týmové výsledky, avšak jsou jiné studie, které přinášejí zjištění o 

absenci vztahů/případně záporném vztahu mezi typy diverzit a týmovými 

výsledky; 

 odlišnost zjištění vztahů mezi týmovou diverzitou a efektivitou může 

vyplývat z použití odlišných výzkumných nástrojů, nesrovnatelných skupin 

respondentů (mnoho výzkumů se provádělo v univerzitním prostředí, což 

přináší omezené možnosti zobecnění na organizační prostředí), dalším 

argumentem je neochota organizací se podílet na výzkumech aj.; 

 otázka měření dopadu týmové diverzity úzce souvisí s efektivitou týmů.  

Efektivita byla definována pomocí tří faktorů: schopnosti dosahovat 

vytyčených cílů nebo specifického zadání, odvádění kvalitní práce a 

odevzdávání práce ve stanovených termínech, výše uvedené faktory 

zohledňují důležitá kritéria jako kvalitu, čas a obecně splnění/dosažení cílů 

nebo zadání; 

 z analýzy výzkumné literatury byl definován předpoklad, že týmy se 

střední, případně vyšší mírou diverzity budou efektivnější oproti týmům 

s nižší mírou týmové diverzity; 

 kategorizace míry diverzity v týmech je jednou z klíčových otázek 

výzkumného bádání, diverzita může být tříděna na škále homogenní tým-

diverzitní tým. Toto rozdělení je vhodné, obzvláště pro věkovou a 

informační diverzitu. V případě genderové diverzity je kategorizace 

komplikovanější, poněvadž není častým jevem, že by se ve výzkumech 

často objevovala otázka transgenderu a jiné kategorie; 

 mezi diverzitou v týmu a afektivními faktory jako je např. spokojenost, je 

převážně záporný vztah. 

 

Empirická část měla tři na sebe navazující části: pilotáž, předvýzkumy a 

hlavní výzkum. 

Pilotáž přinesla následující zjištění: 

 narůstá význam řízení lidských zdrojů jako partnera pro jednotlivá oddělení 
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a celou organizaci. Personalisté mohou nejvíce podpořit diverzitu 

v organizacích v oblasti náboru, konzultací jednotlivých manažerů, tréninku 

a dalších aktivit v rámci HR, například povyšování zaměstnanců a rotace 

v rámci organizace; 

 diverzitní management není systematicky měřen a zkoumán v rámci řízení 

lidských zdrojů a ani v rámci celkové organizace. Zároveň bylo zjištěno, že 

existují rozdíly v uplatňování diverzitního managementu na úrovni centrály 

a na úrovni poboček;  

 přístup k metrikám a informacím o výkonnosti/efektivitě  týmů je pro 

externího výzkumníka málo možný. Je však možné posuzování pomocí 

např. Likertových škál efektivity týmu, spokojenosti členů týmů apod. 

Tento přístup byl využit v rámci předkládané disertační práce; 

 je patrná neochota ze strany HR manažerů a zaměstnanců podílet se na 

kvantitativních výzkumech, obzvláště realizovaných externími výzkumníky. 

Může to souviset s vytížeností nebo dokonce i s obavou, že by výsledky 

nebyly příznivé pro jejich management; 

 respondenti vnímají diverzitu jako důležitý faktor konkurenceschopnosti a 

efektivního řešení problému na pracovišti; 

Předvýzkum v mezinárodní IT organizaci přinesl následující závěry: 

 diverzita se hodí pro komplexnější, vyžadující specifické znalosti řešení 

problémů, velký důraz byl kladen obzvláště na informační diverzitu;  

 diverzita je vnímána jako faktor mající pozitivní vliv na efektivitu, ale za 

specifických podmínek: je třeba vzít v úvahu typ diverzity a typ týmového 

projektu, na kterém tým pracuje; 

 řešení diverzitních týmů nemusí být nutně lepší, ale jsou rozmanitější a 

mohou být přínosná pro jiné pracovní situace v rámci organizace. 

V rámci předvýzkumu byly zkoumány i tzv. „vysoce výkonné týmy“, které byly 

v souvislosti s diverzitou následovně definovány: 

 fungují na základě zaměstnaneckých specifických znalostí, pracovních rolí 

a zkušeností; 

 genderově vybalancované týmy jsou faktory mající význam v rámci vysoce 

výkonných týmů; gender je vnímán jako faktor podporující socio – 
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psychologickou dynamiku v týmu; 

 věkově vybalancované týmy jsou vnímány jako faktor podporující transfer 

znalostí a know – how, stejně jako faktor mající pozitivní vliv na celkovou 

týmovou dynamiku; 

 multikulturalita je dalším faktorem vysoce výkonných týmů; 

 vysoce výkonné týmy v předvýzkumu hlediska věkové diverzity spíše 

reprezentovaly nižší střední míru diverzity, z hlediska genderové diverzity 

představovaly celé spektrum od nižší úrovně genderové diverzity až po 

rozmanité týmy; z hlediska informační diverzity reprezentují vyšší úroveň 

rozmanitosti. 

 

V rámci hlavního výzkumu respondenti nejčastěji působili v organizacích dle 

hlavního oboru činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví, s mnohem menším podílem v sekci 

Informační a komunikační činnosti a P – Vzdělávání aj.  

Respondenti ve výzkumu mají jisté povědomí a / nebo zkušenosti s jednotlivými 

programy a praktikami, které se týkají diverzitního managementu. Nejčastějším příkladem 

jsou programy mentoringu (58 %), školení zaměřená na zvýšení povědomí o diverzitě (29 

%) a náborový proces se zaměřením na ženy. Lze to vysvětlit tím, že respondenti působí 

v organizacích, které s tématem diverzity pracují a mohli se s tím setkat v rámci jejich 

každodenního působení.  

Klíčovou oblastí, na kterou byl zaměřen hlavní výzkum, bylo zkoumání vztahů 

mezi diverzitou (věková, genderová a informační) a efektivitou týmu (měřenou třemi 

aspekty efektivity týmu). V souvislosti s tím byly zjištěny následující skutečnosti: 

 je mírně pozitivní vztah mezi genderovou diverzitou a faktorem 

odevzdávání práce ve stanovených termínech; 

 je pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem dosahování 

vytyčených cílů nebo specifického úkolů/zadání; 

 je mírně pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem odevzdávání 

práce ve stanovených termínech. 

I na základě výše uvedených dat lze uvést, že se výsledky předvýzkumu a výsledky 

hlavního výzkumu shodují v tom, že informační diverzita souvisí s týmovou efektivitou, 

měřenou faktorem dosahování vytyčených cílů nebo specifického úkolů/zadání a 

odevzdávání práce ve stanovených termínech. 
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     Dále byla zjištěna fakta o závislosti typu diverzity na typu týmů: 

 V týmech se zaměřením na HR byla zjištěna vyšší střední genderová 

diverzita a v projektových týmech byla zjištěna vysoká míra genderové 

diverzity. 

 Týmy se zaměřením „Marketing“ měly informační diverzitu na nízké 

úrovni, kdežto projektové týmy měly informační diverzitu na vysoké 

úrovni. Dále týmy se zaměřením na Management akademických 

programů/projektů měly spíše nižší míru informační diverzity.  

Výše uvedené výsledky o míře rozmanitosti v jednotlivých týmech stojí za 

podrobnější diskuzi. HR týmy často mají vyšší zastoupení žen, ale v případě 

vyváženého zastoupení mužů, žen, případně transgenderů, může vznikat dojem u 

respondentů o vysoké míře zastoupení/projevování genderu (charakteristik 

spojených s určitým genderem) v týmu). Tyto poznatky bude potřeba efektivněji 

uchopit v dalších studiích. Za pozornost stojí výsledky, které poukázaly na vysokou 

míru informační diverzity v projektových týmech. Tyto závěry souvisí s výsledky 

studie van Knippenberga a Schipperse (2007), že informační diverzita se jeví jako 

přínosná pro řešení více komplexních úkolů, založených na rozmanitých 

znalostech. Tyto úkoly jsou blízké projektovému formátu práce. Tyto poznatky 

bude však potřeba ověřit v dalších výzkumech, navíc pojetí projektového působení 

a projektových týmů může být odlišné v rámci organizací. 

Dále bylo zjištěno, že mezi týmovou efektivitou (měřenou položkami dosahování 

vytyčených cílů nebo specifického úkolu/zadání, odevzdávání práce ve stanovených 

termínech a odvádění kvalitní práce) a velikostí týmu nebyl zjištěn platný vztah.  

Mezi velikostí organizace a mírou výskytu věkové, genderové a informační 

diverzity v týmu není platný vztah. Tento závěr stojí za to ověřit si na větším výzkumném 

souboru. 

Součástí analýzy dat bylo i zkoumání dalších výzkumných otázek formou 

deskriptivní analýzy.  

 První oblastí bylo mapování míry spokojenosti s faktory týmového 

fungování jako spokojenost s fungováním týmu jako celku, spokojenost se 

složením týmu a spokojenost s mezilidskými vztahy v týmu. Výsledky 

ukázaly, že převládá spokojenost s vybranými faktory týmové práce, což 

může souviset s faktem, že respondenti pracují v organizacích, kde je 

diverzita řešena a jsou na ni zvyklí. 
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 Další oblastí bylo zkoumání souvislosti mezi věkovou diverzitou a faktorem 

efektivity řešení úkolů/zadání. Mezi příklady propojení věkové diverzity a 

řešení úkolů/zadání byly uváděny argumenty pro příležitost propojování 

odlišných perspektiv a zkušeností při hledání řešení problémů. Dalším 

argumentem bylo vybalancování a udržitelnost týmu při věkově smíšeném 

zastoupení v týmu. 

 Třetí oblastí bylo mapování souvislostí genderové diverzity a výskytu 

konfliktů v týmech. Příklady vzájemných souvislostí byly tyto: 

a. při hledání efektivních přístupů a vztahu nejvíce směrem 

k zákazníkům; 

b. pro efektivní řešení v týmu: různá řešení a propojování pohledů na 

svět;  

c. podporování psychosociální pohody v týmu, pokud jsou poskládány 

z mužů a žen; 

 Čtvrtou oblastí bylo hledání souvislostí informační diverzity a týmových 

cílů, zadání a úkolů. V rámci této otázky nebylo přímo odpovězeno na to, 

s jakými týmovými cíli, zadáním a úkoly souvisí informační diverzita. 

Respondenti však zmiňovali pozitivní vliv informační diverzity na řešení 

úkolů a projektů, možnost učit se od sebe navzájem. 

V průběhu vyplňování dotazníků respondenti měli možnost vytvořit profil „ideálně 

fungujícího“ týmu pro svoje konkrétní profesní účely. 

Odpovědi byly rozděleny do 5 skupin: 

 první a nejobsáhlejší byla kategorie „Proporce, modely fungování“, v rámci 

kterých často zaznívaly konkrétní poměry/rozložení členů v týmu, nejčastěji 

muži a ženy v poměru 50 ku 50, lidé v týmu s konkrétní odborností a 

minimálně jeden člen se zkušeností odjinud, proporcionální rozložení 

zkušených a méně zkušených v týmu. Odlišné vlastnosti, ale podobné 

charaktery a hodnoty; 

 druhou kategorií byla „rozmanitost“ jako taková, příkladem může být 

poskládání diverzity v týmu dle konkrétních požadavků zákazníků, 

rozmanitost vzdělání a zkušeností; 

 zkušenosti společně se schopnostmi (třetí a čtvrtou skupinu) lze spojit do 

jedné kategorie, v rámci které byl kladen důraz na jejich klíčovou roli 
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v pracovním kontextu ve spojení s dalšími psychosociálními faktory, jako je 

nadšení pro práci, integrita, kompatibilita povahových vlastností v týmu a 

s „firemní“
179

 kulturou apod.; 

 role manažera byla vnímána respondenty jako důležitá, je to člověk, který 

stmeluje, pomáhá a podporuje tým. 

Jak je vidět z kvalitativních dat, výsledky do určité míry podporují teoretické 

závěry o tzv. střední míře diverzity, která může mít největší pozitivní dopad na různé 

aspekty týmové efektivity.  

Zároveň je velkým přínosem téma proporcí v týmu různých diverzit s největším 

důrazem na výskyt poměru mužů a žen kolem 50 %, lidí odlišného věku, odlišnosti ve 

vzdělávání a zkušeností pracovníků. Stojí však za zmínku, že v některých oborech, 

například v informačních technologiích, je těžké genderově vybalancovat týmy v poměru 

50:50.  Zjištění v tomto výzkumu ohledně zastoupení žen a mužů v týmech v poměru 

50:50 do určité míry podporuje závěry výzkumu The Lehman Brothers Centre for Women 

in Business (2007). 

Význam manažera/manažerky v řízení týmů podporují zjištění z teoretické části, 

tak i výše uvedené výpovědi respondentů. Do budoucnosti lze očekávat větší důraz na 

manažerské kompetence při řízení diverzitních týmů, na což poukazuje i tréninkový a 

certifikační program ECQA Diversity Manager. 

Výsledky empirického disertačního výzkumu zároveň přinesly poznatky, které lze 

propojit s teoretickými perspektivami chápání diverzity. 

Byly např. nalezeny příklady, které podporují tvrzení teorie podobnosti – 

přitažlivosti, že lidé mají tendenci spolupracovat s lidmi, kteří jsou jim podobní ve smyslu 

hodnot a postojů na pozadí odlišnosti např. ve vzdělání, věku a genderu.  

Zároveň výsledky výzkumu přinesly argumenty pro podporu perspektivy, dle které 

diverzita obohacuje tým a může usnadnit proces zvládání problémů, zvýšení kreativity, 

inovací a adaptability. Dle této perspektivy diverzita může zvýšit a zlepšit skupinové 

výsledky. 

Analýza také ukázala, že použité dotazníkové metody výzkumu jsou vhodné pro 

zkoumání jednotlivých týmů a diverzity v týmech. To potvrzuje i zpětná vazba 

respondentů, že daná metodika je vlemi dobře aplikovatelná v praxi. 

 

                                                 
179

 Respondent použil termín „firemní kultura“ jako synonymum „organizační kultury.“ (pozn. autora). 
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Na základě výše uvedených informací lze vyvodit závěr, že realizovaný empirický 

výzkum přispěl k již existujícím výzkumům v oblasti diverzitního managementu a to 

následujícím způsobem:  

 vypracování přehledu o efektivitě diverzitních týmů a analýzou měření dopadu 

diverzity na efektivitu týmů a analýzou typologií diverzitních týmů; 

 předkládaná práce přináší komplexní přehled o měření dopadu diverzity na 

efektivitu, téma týmové výkonnosti a efektivity a jejich vzájemných vztahů je 

taktéž podrobena analýze; 

 součástí předkládané práce je Pomocný slovník terminologie z oblasti diverzitního 

managementu, který sjednocuje použití odborných pojmů v rámci diverzitního 

managementu; 

 předkládaný výzkum byl proveden v organizačních podmínkách v České republice 

a přispěl poznatky o identifikaci vztahů mezi diverzitou (genderovou, věkovou a 

informační) a vybranými složkami týmové efektivity, výzkum zároveň kombinuje 

kvantitativní data s kvalitativními, což obohacuje výzkum o možnost 

doplnění/dovysvětlení souvislostí ze strany respondentů; 

 předkládaný výzkum zároveň přinesl kompaktní výzkumný nástroj zaměřený na 

hodnocení týmové efektivity a diverzity. Tento výzkumný nástroj může být použit 

napříč organizacemi a odvětvími; 

 výzkum byl zaměřen na posouzení týmové efektivity a dalších relevantních faktorů 

týmového fungování a to ze strany vedoucích týmů. Tento přístup je relevantní a to 

z toho hlediska, že vedoucí jednotlivých týmů subjektivně posuzují efektivitu týmů, 

která je dána tvrdými organizačními metrikami a kritérií. Z pohledu výzkumníka je 

to relevantní zdroj výzkumných dat, poněvadž přímý přístup k „tvrdým“ 

organizačním informacím o efektivitě týmů pro externího výzkumníka je téměř 

nemožný. 

 

Hlavním cílem práce bylo zmapovat vliv diverzity na efektivní působení týmů 

ve vybraných organizacích v České republice. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím 

k němu se vztahujících dílčích čtyř cílů: 

 identifikace vztahu mezi diverzitou (genderovou, věkovou a informační) a 

vybranými složkami týmové efektivity;  
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 závislosti typu diverzity na typu týmu;  

 závislosti efektivity týmů na jeho velikosti;  

 závislosti míry výskytu diverzity v týmu na velikosti organizace. 

Na základě teoretických východisek a závěrů z empirické části se lze domnívat, že 

význam řízení lidských zdrojů a diverzitního managementu bude narůstat, obzvláště 

v mezinárodních organizacích, které působí v České republice. Personalisté mohou 

fungovat jako strategický partner pro celou organizaci a mohou podpořit práci s diverzitou 

v rámci práce se zaměstnanci a manažery. Zároveň velká odpovědnost a role leží na 

bedrech liniových manažerů. 

Lze také předpokládat, že význam řízení lidských zdrojů poroste ve vztahu 

s externími zákazníky, tak i ve vztahu s vnitropodnikovými, jako je např. vývoj produktů a 

služeb apod. 

Zůstává však otázkou, zda se organizace v České republice budou hlásit k diverzitě, 

ale reálně ve skutečnosti podnikat velmi málo, případně používat diverzitu jen jako 

marketingový nástroj.  

Další výzvou může být zaměření diverzitního managementu na různé skupiny 

zaměstnanců v organizaci. 

Na závěr je důležité zmínit, že efektivní diverzitní management je:  

 spojen s managementem změny, kvality a inovací; 

 úzce napojen na cíle a strategie celé organizace; 

 pracuje s relevantními metrikami a dalšími ukazateli týmové/organizační 

efektivity. 

 

 

Přínosy disertační práce  

Přínosy disertační práce lze rozdělit do tří oblastí: vědecká, pedagogická a aplikace 

do manažerské praxe. Optimálním stavem provedení výzkumu je, že se tyto tři oblasti 

prolínají a vytváří se synergický efekt. Praktické poznatky a zkušenosti přispívají 

k vědeckému bádání v určité oblasti a výzkumné bádání a ověřování poznatků výzkumů 

v praxi přináší obohacení praxe, poskytuje jiné způsoby řešení problémů. 

Přínos disertační práce pro vědu  

Na základě vypracování disertační práce lze definovat následující přínosy. 
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Za hlavní přínos teoretické části disertační práce pro rozvoj teorie lze považovat 

vypracování komplexního přehledu vztahů mezi řízením lidských zdrojů a diverzitním 

managementem: 

 zpracování přehledu současné terminologie, trendů a tendencí v řízení 

lidských zdrojů; 

 zmapování jak česky psané, tak i cizojazyčné literatury, a to zejména se 

zaměřením na anglickou jazykovou mutaci v oblasti diverzitního 

managementu; 

 vypracování přehledu literatury o efektivitě diverzitních týmů, součástí bylo 

zmapování přístupů k měření dopadu týmové diverzity na efektivitu týmu; 

 zpracování terminologického slovníku diverzitního managementu s cílem 

sjednotit použití odborných pojmů v rámci diverzitního managementu. 

 

Za hlavní přínosy empirické části disertační práce pro rozvoj teorie lze 

považovat: 

 identifikaci vztahů mezi diverzitou (genderovou, věkovou a informační) a 

vybranými složkami týmové efektivity;  

 zmapování závislostí typu diverzit na týmu; 

 prozkoumání závislosti efektivity týmu na jeho velikosti; 

 definování závislosti míry výskytu diverzity v týmu na velikosti organizace; 

 tvorba dotazníku diverzitního managementu v týmech se zaměřením na 

týmovou efektivitu a diverzitu v týmech v reálných organizačních 

podmínkách. 

     Přínos disertační práce pro manažerskou praxi 

Přínosy pro praxi lze spatřovat v oblasti zkvalitnění týmové práce a řízení 

diverzitních týmů v rámci organizace. Specifické přínosy mohou být následující. 

 

Přínosem teoretické části disertační práce pro manažerskou praxi jsou:  

 možnosti využití poznatků o řízení diverzity na pracovišti a v týmech v 

jejich každodenní praxi, 

 možnost užití teoretických východisek a poznatků pro strategické plánování 

řízení lidských zdrojů a fungování týmů. Praktickými příklady může být 

použití zjištěných poznatků o faktorech vysoce výkonných týmů při 



 

194 

 

tréninku vedoucího personálu, propojení efektivity týmů s jednotlivými typy 

diverzity, více kvantitativní přístup za použití dotazníku diverzitního 

managementu v týmech při vyhodnocování efektivity týmů v rámci 

oddělení nebo společnosti aj., 

 vypracování přehledu měření dopadu diverzity na jednotlivé faktory 

týmového fungování, což může poskytnout účinný nástroj pro řízení týmů a 

nastavování pilířů pro další fungování týmu. 

Přínosem empirické části disertační práce pro manažerskou praxi jsou: 

 zjištěné poznatky získané pilotáží, předvýzkumem a hlavním výzkumem na 

souboru reálných organizací mohou být přínosné pro objasnění dopadů 

diverzity na jednotlivé aspekty týmové efektivity, 

 výzkum poukázal na význam vedoucích pracovníků/liniových manažerů při 

uplatňování řízení lidských zdrojů. Práce s touto „skupinou“ je důležitá pro 

úspěšnou implementaci a následnou práci s diverzitou na pracovišti a 

v týmech, 

 výzkum poukázal na význam celoorganizačních personálních praktik a 

organizační kultury, která může ovlivňovat proces řízení diverzity 

v organizaci a týmech, 

 na základě analýzy literatury a získání zpětné vazby v organizacích, které 

pracují s diverzitním managementem, byl zkonstruován dotazník 

diverzitního managementu v týmu. Užití tohoto dotazníku může být 

vhodným a rychlým způsobem mapování a analýzy týmové efektivity 

napříč různými typy týmů a odděleními, 

 navržený dotazník může posloužit pro interní firemní výzkumy nebo i 

samostatnou dotazníkovou baterii se zaměřením na diverzitní management 

v týmech, 

 výzkum prokázal, že existuje mnoho představ (možná i předsudků) a 

zkušeností s týmovou diverzitou v různých organizacích, ale chybí analýza 

zaměřená na vliv diverzity na účinnou/efektivní týmovou práci a technika 

sběru dat, která bude schopná podchytit, jak obeznámenost s diverzitou na 

pracovišti, posouzením efektivity vedeného týmu formou kvantitativního 

zhodnocení, doplněného o kvalitativní prvky, a identifikace současného 

měření efektivity se zaměřením na téma „ideálně“ fungujících týmů 
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s důrazem na konkrétní plnění pracovních povinností. Na základě těchto 

informací mohou manažeři účinněji pracovat s diverzitou a měřit dopad 

diverzity na týmovou efektivitu. 

Pedagogický přínos disertační práce 

Poznatky, které přinesl výzkum v rámci dizertace, mohou být využity ve výuce 

předmětů zaměřených na manažerské a sociálně – psychologické kompetence manažera, 

řízení týmů a manažerskou psychologii.   

Může také posloužit jako vhodný tréninkový manuál pro školení manažerů a 

specialistů v organizacích, které pracují s diverzitou. 

Podklady a literární rešerše, vyplývající z disertační práce, lze rovněž použít jako 

odbornou literaturu pro zpracování závěrečných bakalářských a diplomových prací 

studentů. 

 

 

Implikace pro další výzkum 

Výsledky empirického výzkumu v předkládané disertační práci mohou být ověřeny 

a použity v dalších vědeckých studiích. 

Na základě teoretických analýz a výzkumu vyplývají poznatky a zkušenosti, které 

je vhodné prohlubovat formou, jak případových studií v jedné nebo v několika 

organizacích, tak i na velkém souboru organizací, aby byl zachován přehled o aktuálním 

fungování diverzitního managementu.  

Zároveň se ukazuje jako vhodný přístup sjednocení znění položek na posouzení 

míry diverzity v týmu formou následujících položek: 

 tým je zcela různorodý, 

 tým je spíše stejnorodý, 

 tým je spíše různorodý, 

 tým je zcela různorodý. 

Původní poznatky z předvýzkumu o tom, že je vhodné zařadit pro respondenty 

upřesnění přímo ve formulaci „Jeden či dva kolegové jsou v tomto ohledu výjimeční“ se 

ukázalo jako nedostačující pro výzkum, poněvadž velikost týmů ve výzkumném souboru 

měla poměrně velké rozpětí, co se počtu členů týče. 

 Rovněž stojí za zmínku nedostatek kvantitativně laděných studií, jejichž výsledky 

lze aplikovat v reálné manažerské praxi. 
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Zaměření se na kvantitativní měření s prvky kvalitativního výzkumu se ukázala 

jako vhodná cesta vědeckého bádání v oblasti řízení lidských zdrojů a diverzitního 

managementu.  

Argumentem pro tento typ výzkumu je, že kvantitativní výsledky přinášejí data o 

určitém stavu v týmu. Kvalitativní data tento stav mohou vysvětlit, případně poskytnout 

hlubší vhled do fungování týmu, do jeho kontextu, dynamiky. Kvalitativní přístup může 

poskytnout další rozměr definování faktorů efektivity týmů.  

Cílem předkládané disertační práce bylo přispět k objasnění uplatnění diverzitního 

managementu v rámci řízení lidských zdrojů a napomoci objasnění fungování  diverzitních 

týmů ve vybraných organizacích v České republice a to jak v rovině teoretické, tak i 

praktické. 

Autor doufá, že se tento záměr, přinést nové poznatky o fungování diverzitního 

managementu a diverzitních týmů a propojení s tématem efektivity diverzitních týmů, 

podařilo naplnit. 
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Příloha 1 – Pomocný slovník 

Pomocný slovník  

 

Chief Diversity Officers (CDOs) – vedoucí manažerské pozice, jejíž odpovědností mimo 

jiné je starost o otázky diverzity na pracovišti, propojení se strategiemi, obchodními 

modely a patřičným marketingem (Llopis, 2011). 

 

Diverzita (angl. diversity) 

Původní anglický pojem diversity označuje koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti 

a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu 

na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál (Velíšková, 2007a). 

V rámci týmu diverzita vyjadřuje rozmanitost a různost lidí v týmech, pokud jde o jejich 

národnost, etnicitu, pohlaví, vzdělání apod. (Greenberg, 2004; Pitts, 2014). 

Diverzita na týmové úrovni je kolektivní směsicí s charakteristickými rozdíly a 

podobnostmi, jež se využívají ve snaze o dosažení cílů dané organizace (Thomas, 1996, 

1999) 

 

Diverzitní management (angl. diversity management) 

Diverzitní management je aktivní, vědomé vytváření strategického, hodnotově 

orientovaného komunikačního a řídícího procesu orientovaného na budoucnost, který 

spočívá v akceptaci a využití určitých rozdílů a podobností jako potenciální hnací síly 

organizace. Tento proces v organizaci vytváří přidanou hodnotu (Keil a kol., 2007). 

Diverzitní management lze také vnímat jako strukturovaný, střednědobý proces změny 

řízení organizací, jehož cílem je vytvoření takové organizace, která rozvíjí a profituje z 

organizační struktury a kultury orientované na diverzitu (MCT, 2010). 

 

Diverzitní perspektiva (angl. diversity perspective) je souborem normativních 

přesvědčení a očekávání jednotlivých členů organizace nebo skupiny o přínosech diverzity, 

o její hodnotě a návaznosti na pracovní procesy (Podsiadlowski et al., 2013).   

 

Diverzitní tým (angl. diverse team) 

Diverzitní tým lze obecně definovat jako tým složený z lidí, kteří se liší v jednotlivých 

demografických a jiných kategoriích. Příkladem těchto charakteristik mohou být pohlaví, 
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věk, národnost etnický původ / kulturní příslušnost, informační diverzita ve smyslu 

mezinárodních zkušeností, vzdělání, oboru působení a pracovních zkušeností, které mohou 

vést k rozmanitým perspektivám (viz Jehn a kol., 1999).  

Dalšími příklady jsou: diverzitní tým je tým složený z lidí, kteří se liší v jednotlivých 

demografických a jiných kategoriích (viz Jehn et al., 1999) nebo diverzitní tým je 

jednotkou složenou z jednotlivců, kteří patří a identifikují sebe s jednotlivými 

subskupinami (Roberge a van Dick, 2010). Jednotná definice diverzitního týmu neexistuje 

(viz Pitts, 2014). 

 

„Double – edged  sword“ – metafora a dvojí efekt diverzity. Pojem byl použit pro popis 

fungování diverzity v organizaci (Milliken a Martins, 1996). Diverzita vede na jedné straně 

k lepšímu a širšímu vnímání informací a k jejich lepšímu zpracování i k efektivnějšímu 

vytváření rozhodnutí, ale na druhé straně diverzita může snížit emocionální zapojení a 

osobní angažovanost členů týmu či zhoršenou komunikaci. 

 

Efektivitu (angl. effectivity) lze na úrovni organizace definovat jako vztah mezi hodnotou 

výstupů ve smyslu výrobků a/nebo služeb a hodnotou vstupů, tj. zdrojů, které byly využity 

na tyto výstupy (Donaldson a Preston, 1995).  

Dle Dědiny a Cejthamra (2005) efektivita je použití ekonomických zdrojů, které přinášejí 

maximálně úroveň uspokojení dosažitelnou při daných vstupech a technologií.   

Hartl a Hartlová (2015) definují efektivitu ve dvou významech: jako účelnost, působivost, 

schopnost dosahovat žádoucích cílů a vést k žádoucím cílům anebo jako účinnost, příznivý 

poměr účinků k vynaložené práci, k nákladům, vedlejším účinkům apod.  

Občas se synonymicky používá ve smyslu výkonu nebo výkonnosti (např. Armstrong, 

2007). 

 

Informační diverzita (angl. informational diversity) popisuje znalosti a rozdíly ve 

vzdělávání mezi jednotlivci ve vědomostních základech a perspektivách díky výchově, 

zkušenostem a odborným znalostem, kterými jednotlivci skupinu obohacují (Jehn et al., 

1999). Informační diverzita se skládá z následujících složek (Jehn et al., 1999): 

 různorodost vzdělání (zaměření: např. humanitní – technické, nebo jinak: finance 

a obchod, psychologie, řízení a výroba apod.), 

 sféra (obor) působení v organizaci (např. marketing, podatelna, provoz), 

 pozice v organizaci (např. řadový zaměstnanec, management aj.) (tamtéž). 
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Kognitivní
 
(mentální) diverzita (angl. cognitive diversity) na úrovni týmu lze definovat 

jako rozsah, ve kterém se členové týmu liší ve smyslu expertních znalostí, zkušeností a 

perspektiv (Miller et al., 1998, cit dle Horwitz a Horwitz, 2007). Úzce souvisí s informační 

diverzitou. Informační diverzita je velmi podobná kognitivní diverzitě, avšak s poněkud 

širším zaměřením na obory působení v organizaci (viz dále). 

Genderová diverzita a rozmanitost pohlaví (angl. gender/sex diversity) vymezují rozdíl 

mezi biologickým pohlavím a genderem (společností přiřazenými charakteristikami) 

včetně rozdílů mezi majoritní heterosexuální a minoritní homosexuální orientací 

(Sokolovský a kol., 2009). 

Genderová diverzita stejně jako ostatní typy diverzity je součástí personálních aktivit, 

poněvadž genderová problematika ovlivňuje přijímání nových pracovníků, pracovní 

procesy, fungování v rámci pracovních úkolů, organizování a propojování činností, 

výsledků práce, pracovních schopností a pracovního chování (volně dle Vojtovič, 2011).  

 

Leadership (angl. leadership) je schopností vytvořit efektivní tým, který je schopen 

přežít v konkurenčním boji (Hogan, 2016).  

Poněkud šířeji lze definovat leadership jako schopnost vést, inspirovat lidí k tomu, aby 

vynaložili své nejlepší síly a schopnosti k dosažení žádoucích výsledků, získávání jejich 

oddanosti dané věci a jejich motivování k dosažení stanovených cílů (Armstrong a 

Stephens, 2008).  

Jako synonymum k leadershipu lze uvést také český pojem „vedení“.  Vedoucí (lídr) musí 

svoje následovníky (lidi ve firmě) přesvědčit, že firemní strategie je správná, že případné 

změny jsou nutné k dosažení strategických cílů a „získat si je pro danou věc.“ Klíčové 

předpoklady lídrů jsou silná charismatická osobnost, vynikající komunikační schopnosti, 

vynikající schopnost přesvědčování, vedení osobním příkladem, schopnost získat si důvěru 

přirozeným způsobem (Němec, Buckman a Šikýř, 2014, s. 20). V češtině se většinou 

nerozlišuje mezi pojmy manažer a lídr. (tamtéž). 

 

Management (angl. management) je chápán jako ucelené řízení všech politika aktivit 

organizace (ekonomických, personálních marketingových, obchodních, vývojových aj.) a 

je souborem přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají ke 

zvládnutí své činnosti směřující k dosažení cílů organizace (Kociánová, 2012, s. 13). 
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Manažer (angl. manager) 

Hlavní pracovní náplní manažera je přidělování úkolů, povinností/odpovědností a zakázek 

ostatním. I když manažeři vykonávají řadu nejrůznějších aktivit, jejich hlavní pracovní 

náplň se týká činností, které jsou výhradně manažerské. Ostatní řídící činnosti, jako je 

plánování, finanční kontrola a komunikace, mohou manažeři sdílet s konzultanty, 

odborníky a výkonnými pracovníky (Belbin, 2013). 

  

Personální práce (personalistika) (nejvhodnějším termínem v angličtině je „personnel 

management) tvoří tu část řízení podniku, která se zaměřuje na vše, co se týká 

zaměstnanců (v souvislosti s pracovním procesem) (Koubek, 2007b). 

 

 „Personální řízení” (angl. personnel management ) vyjadřuje v nejširším významu vše, 

co se vztahuje k lidem působícím v organizacích. Pojem personální práce a personální 

řízení se tedy používají jako shodné pojmy (viz Kociánová, 2012). Koubek (2011) však 

personální řízení používá jako vývojovou úroveň rozvoj personální práce.  

 

Personální strategie (angl. personnel strategies) je jednou z dílčích strategií organizace, 

vyjadřuje záměry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální 

oblasti (provázané s ostatními cíli organizace), které mají napomoci dosažení cílů 

organizace (Kociánová, 2012, s. 91). 

 

Personální politika (angl. personnel policy/politics) vychází z personální strategie, je 

koncepcí realizace personální strategie. Personální politika určuje pravidla realizace 

konkrétních postup personálního řízení, je souborem relativně stabilních zásad v obasti 

personálního řízení, uplatňovaných metod a nástrojů v personální oblasti (Kociánová, 

2012, s. 92). 

 

Pracovní síla (angl. workforce) znamená, že pracující člověk je pokládán – v souladu 

s ekonomickou teorií práce za jeden ze stěžejních faktorů pracovního procesu. 

V organizaci se počítá s nastavením lidí na práci, na výkon, na plnění pracovních 

povinností. Plnění pracovních či služebních povinností a podávání požadovaného 

pracovního výkonu je v tomto kontextu pokládáno za legitivní (Bláha a kol., 2013, s. 12).  
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Pracovník (angl. employee/worker) má širší význam oproti pracovní síle. Označuje 

člověka jako vykonavatele práce. Pracovníkem je míněn jedinec, který pracuje, který 

vykonává svou pracovní činnost a je tímto způsobem zapojen do pracovního procesu 

probíhajícího v rámci organizace. Je subjektem pracovní činnosti, jedince či osobu, která 

vykonává určitou pracovní činnost a vyznačuje se určitými skupinovými i individuálními 

charakteristika (Bláha a kol., 2013, s. 12). 

 

Podnik (angl. organization/company/firm) - určitý sociální systém, který působením 

vzájemné interakce lidí jakožto prvků tohoto systému vytváří procesy, jejichž 

prostřednictvím tento systém realizuje společné zájmy a cíle. (Němec, Buckman a Šikýř, 

2014, s. 35). 

 

Řízení (angl. management) je metoda, která se uplatňuje většinou v oblasti operativní 

činnosti. Jedná se o řízení projektů, různých firemních procesů a dalších každodenních 

záležitostí. Manažer přiděluje práci podřízeným, provádí pravidelné hodnocení jejich 

pracovního výkonu, rozhoduje v otázkách výběru, odměňování, vzdělávání nebo 

uvolňování podřízených (Němec, Buckman a Šikýř, 2014, s. 20). 

 

Řízení lidských zdrojů (angl. Human resource management) je strategicky a logicky 

promyšleným přístupem k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, 

kteří jako jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosažení jejích cílů (Armstrong, 2002; 

Nakonečný, 2005).  

Řízení lidských zdrojů je strategickým konceptem, v jehož rámci je řešena problematika 

rozvoje organizace a zajištění její úspěšnosti prostřednictvím výběru, rozvoje a retence 

členů organizace, a to včetně fungujících nástrojů motivace v procesech hodnocení a 

odměňování a dále zajištění péče o zaměstnance (Tureckiová, 2009). 

 

Skupina (angl. group) představuje určitý počet lidí, kteří byli seskupeni za nějakým 

společným účelem (Belbin, 2013, s. 109). 

 

Sociální politika organizace (v angličtině není totožný pojem, nejblíže mohou být 

aktivity v rámci personnel management nebo Human Resource management) je 

souhrnem specifických opatření a činností, které jsou zaměřené na uspokojování potřeb 

pracovníků a pozitivní ovlivňování jejich pracovních podmínek. (Kociánová, 2012, s. 92). 
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Tým (angl. team) 

Tým je malá skupina jedinců, kteří společně pracují na dosažení určitého cíle, jsou na sobě 

vzájemně závislí, jejich vztahy jsou charakterizovány vysokou intenzitou a soudržnosti a 

nesou společnou odpovědnost za výsledky práce (Horvathová, 2008). Je to spolupráce lidí 

různých vlastností, schopností a znalostí na nějakém projektu (tamtéž). Týmová spolupráce 

se prosazuje především pro složitější úkoly, které vyžadují kreativitu a různé pohledy na 

problém (van Knippenberg a Schippers, 2007). 

 

Týmová efektivita (angl. team effectivity) 

Efektivitu definujeme jako účelnost, působivost, schopnost dosahovat žádoucích cílů a vést 

k žádoucím cílům (Hartl a Hartlová, 2015). Výše uvedenou definici lze doplnit i o další 

definici. Efektivitu lze definovat jako posouzení míry dosažení/naplnění stanovených cílů a 

to ze strany vedoucích pracovníků, týmových lídrů, interních klientů apod. (Hajro, Gibson 

a Pudelko, 2017). 

 

Týmová výkonnost (angl. team performance) 

Výkonnost definujeme jako schopnost týmu dosahovat vytýčených cílů nebo specifického 

zadání/úkolu. Výkonnost je tedy výsledkem určité záměrné, cílevědomé aktivity (viz 

Yeager, a Nafukho, 2011). 

 

Věková diverzita (angl. age diversity) je metoda, která se uplatňuje hlavně v oblasti 

strategie. Vedoucí (lídr) musí svoje následovníky (lidi ve firmě) přesvědčit, že firemní 

strategie je správná, že případné změny jsou nutné k dosažení strategických cílů a „získat 

si je pro danou věc.“ Klíčové předpoklady lídrů jsou silná charismatická osobnost, 

vynikající komunikační schopnosti, vynikající schopnost přesvědčování, vedení osobním 

příkladem, schopnost získat si důvěru přirozeným způsobem (Němec, Buckman a Šikýř, 

2014, s. 20). V češtině se většinou nerozlišuje mezi pojmy manažer a lídr. (tamtéž). 

 popisuje věkovou strukturu společnosti dle kalendářního věku a kvality života 

v jednotlivých etapách života včetně stanovení typických rysů jednotlivých etap lidského 

života a vymezení a členění např. menšiny seniorů (Sokolovský a kol., 2009); 

Štorová (2016) definuje věkovou diverzitu jako personální řízení s ohledem na věk, 

schopnosti a potenciál zaměstnanců. Jeho hlavním principem je, aby každý pracovník měl 

možnost svůj potenciál využít a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku (tamtéž). 
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Zaměstnanec (angl. employee). Tento pojem označuje člověka, který vykonává svou 

práci na základě pracovní smlouvy, ustavující zaměstnanecký vztah, tj. vztah mezi 

zaměstnaným a zaměstnavatelem – organizací, v níž nebo pro niž zaměstnanec pracuje. 

Pojem zaměstnanec v mnoha směrech nahradil dříve častěji užívaný pojem „pracovník“, 

přesto termín pracovník má i nadále své oprávnění. (Bláha a kol., 2013, s. 12 – 13). 

 

Příloha 2 – Dotazník diverzitního managementu v týmech 
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