
1 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

Ústav managementu 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Valery Senichev 

 

 

 

UPLATNĚNÍ KONCEPCE DIVERSITY MANAGEMENTU 

V OBLASTI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

APPLYING DIVERSITY MANAGEMENT CONCEPT 

IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

 

 

 

Zkrácená verze PhD Thesis 

 

 

 

 

 
 

 

Obor:         Řízení a ekonomika podniku 

Školitel:     doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. 

Oponenti:  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Datum obhajoby:  



2 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řízení lidských zdrojů, diverzitní management, diverzita, diverzitní týmy, týmová efektivita. 

 

 

 

KEY WORDS 

Human Resource Management, diversity management, diversity, diverse teams, team 

effectiveness. 

 

 

MÍSTO ULOŽENÍ PRÁCE  
Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta podnikatelská  

Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium 

Kolejní 2906/4  

612 00 Brno  

Knihovna FP VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Valery Senichev, 2017 

 

 



3 

 

Obsah 

ÚVOD ................................................................................................................................................ 4 

SOUČASNÝ PŘÍSTUP VĚDĚCKÉHO POZNÁNÍ ......................................................................... 5 

Řízení lidských zdrojů a diverzitní management ........................................................................... 5 

Týmy jako funkční jednotka organizace ........................................................................................ 6 

Klíčová zjištění teoretické části disertační práce ........................................................................... 8 

OBJEKT A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ...................................................................................... 12 

METODY A TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE .............................................. 13 

PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY ........................................................... 15 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU .................................................................. 15 

PŘINOSY DISERTAČNÍ PRÁCE .............................................................................................. 21 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 23 

LITERATURA ................................................................................................................................. 27 

CURRICULUM VITAE .................................................................................................................. 31 

STRUKTUROVANÝ PŘEHLED PUBLIKACÍ ............................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ÚVOD 

Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity managementu 

v rámci řízení lidských zdrojů.  

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.  

V organizačním prostředí v České republice se téma diverzitního managementu aktivně 

rozvíjí. V České republice byl diverzitní management dříve předmětem několika málo iniciativ a 

byl nejčastěji spojován se zaměstnáváním cizinců. 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.  

Lze konstatovat, že o diverzitní management narůstá zájem, jak vědecké komunity, tak 

i organizační praxe. 

Diverzitní management se dotýká mnoha různých oblastí fungování organizace, přesto je to 

však stále většinou personální oddělení nebo personální ředitel, kdo s řízením diverzity začíná 

nebo kdo má na starosti. Velkým tématem řízení lidských zdrojů a diverzitního managementu je 

efektivita, přínosy diverzity lidských zdrojů (např. věkové, genderové, znalostní) v týmech. 

Součástí této problematiky je otázky měření dopadu jednotlivých typů diverzit na fungování týmů.  

Jedním z důležitých výzkumných závěrů posledních let je, že mezi diverzitou lidských 

zdrojů a efektivitou nebyl zjištěn jednoznačně definovaný jednoduchý kauzální vztah. 

Automatické navýšení míry diverzity v týmu automaticky nevede k nárůstu efektivity. Zároveň je 

evidence, že jednotlivé typy diverzity mohou mít pozitivní vliv na týmové výsledky. 

Objektem výzkumného zájmu disertační práce jsou diverzitní týmy.  

Disertační práce vychází z analýzy sekundární literatury, na základě které byly definovány 

výzkumné otázky a hypotézy. Pro výzkumné účely se jeví jako vhodné metody 

semistrukturovaného rozhovoru a písemného dotazování, které nejčastěji bylo formulováno 

formou Likertových škál. 

 

Empirická část se skládala se tří na sebe navazujících částí: pilotáž, předvýzkum a hlavní 

výzkum. Hlavní výzkum byl proveden na vzorku 98 manažerů / vedoucích týmů z organizací 
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převážně z oboru činnosti peněžnictví a pojišťovnictví, informační a komunikační činnosti a 

vzdělávání. Na základě získaných poznatků byla provedena analýza zjištění a byly definovány 

závěry a doporučení. 

 

 

SOUČASNÝ PŘÍSTUP VĚDĚCKÉHO POZNÁNÍ 

Řízení lidských zdrojů a diverzitní management 
Oblast řízení lidských zdrojů se v posledních letech ve světě (Amstrong a Taylor, 2015; 

Anitha a Begum, 2016) a v České republice vyvíjí poměrně rychle, mění se přístupy a metody 

personálního řízení (Kocianová, 2012; Indruchová, 2013; Egerová, 2016). 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 (Kocianová, 2012; Horváthová a kol., 2016 aj.).  

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 (viz také Roberge a van Dick, 2010; 

Sela et al., 2016). 

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

heterogenní než homogenní struktura zaměstnanců (Kislingerová a kol, 2008). V důsledku těchto 

změn se ztrácí perspektiva pro homogenní týmy (např. kolektiv tvořen pouze muži 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, 2007, 

2017), což je velkou výzvou nejen pro řízení lidských zdrojů, ale i pro celý podnik obecně 

(Sauberer, 2015). 

 Diverzitní management proto lze v tomto kontextu nahlížet jako nástroj pro podporu a 

řízení rozmanitosti na pracovišti (Michie, et al., 2016; Kwon a Nicolaides, 2017). Na této úrovni 
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lze konstatovat, že řízení lidských zdrojů je těsně spjato s diverzitním managementem a z něj 

čerpá. Častou praxí je, že diverzita spadá do odpovědnosti personálního útvaru (Velíšková, 2007a; 

Roland Berger, 2013).  

 

Diverzitní management je komplexním organizačním jevem, který může významně 

ovlivnit dlouhodobou efektivnost organizace a týmů, které v ní působí. 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  

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. 

 

Týmy jako funkční jednotka organizace 
 

Zaměstnanci pracují nejen v rámci organizačních útvarů a oddělení, ale i v rámci týmů. 

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). Z hlediska diverzity lze tým definovat 

následujícím způsobem: 

 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). 

Dopad diverzity na fungování týmu 

Dopad neboli vliv diverzity na fungování v týmu lze vyhodnocovat různými způsoby. 

Lze to analyzovat pomocí termínu efektivita
1
, úspěšnost/úspěch

2
, výkonnost

3
 aj.  

                                                 
1
Pojem efektivita bude podrobněji definován v následující podkapitole (pozn. autora). 
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V dalším bude využíván pojem efektivita a to z následujících důvodů: 

 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 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.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
2
 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). 
3
 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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Klíčová zjištění teoretické části disertační práce  
 

Diverzitní management je poměrně často pozitivně popisován na úrovni organizací a týmů, 

avšak mezi autory neexistuje shoda, jakou strukturu/obsah má diverzitní management mít (Pitts, 

2009; Podsiadlowski et al., 2013 aj.).  

V odborné 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; Podsiadlowski et al., 2013 aj).  

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).  

Výzkum přínosů diverzity přináší rozporuplné výsledky (Milliken a Martins, 1996; Joshi a 

Roh, 2009), na jedné straně, že diverzita na týmové úrovni může mít pozitivní 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. Stojí také za zmínku, že 

automatické navýšení míry diverzity na pracovišti nevede ke zvýšení efektivity, spokojenosti apod. 

(Kochan et al., 2003). 

Pro účely posouzení dopadu fungování týmů na relevantní aspekty týmové práce byl 

v empirické části používán 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 z analýzy teoretických východisek vyplývá fakt, že neexistuje jednotná a uznávaná 

klasifikace diverzitních týmů (např. Jehn et al., 1999; Stahl et al., 2010; Rašticová, 2012; 

Podsiadlowski et al., 2013). 
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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.  

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.  

 

Dalším zjištěním je, že neexistuje jednotný uznávaný postup pro realizaci výzkumu 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 u studentských skupin na západních 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 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 optimistický postoj a je patrný nedostatek kvantitativních analýz 

v oblasti diverzity na pracovišti.  

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).  

Téma diverzity se bude pravděpodobně rozvíjet i nadále v organizačním prostředí, a 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 překládaná práce je zaměřená na mapování fungování diverzitních týmů a analýzu 
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efektivity těchto týmů může být jedním z potřebných prvků pro vytváření analýz v oblasti 

diverzitního managementu. 

Na týmové úrovni výsledky vědeckého bádání přinášejí zjištění, že zatím nebyl 

vytvořen/nalezen jednotný uznávaný vzor provádění výzkumu a měření dopadu diverzitních 

skupin / týmů (např. Kochan et al., 2003; Özbilgin, Tatli, Ipek a Sameer, 2014 aj.).  

Na úrovni týmů přinášejí výzkumné závěry 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; Groschke, 2016 aj.).  

Avšak existují jiné studie, které přinášejí zjištění o absenci vztahů či případně záporném 

vztahu mezi typy diverzit a týmovými výsledky (Horwitz a Horwitz, 2007; Joshi a Roh, 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. 

Výše uvedené informace souvisejí s nedostatkem výzkumů zkoumajících týmy 

v organizačním prostředí (Kochan et al., 2003; Podsiadlowski et al., 2013).  

 

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 týmu 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 
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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 kategorizovat 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 (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
4
 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 je 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).  

                                                 
4 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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Na základě výše uvedených poznatků lze vyvodit závěr, že zkoumání vzájemných vztahů 

mezi týmovou diverzitou a efektivitou je přínosem pro manažerskou praxi a výzkum. 

 

OBJEKT A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Objektem předkládané disertační práce jsou diverzitní týmy. 

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

organizacích v České republice. Cílem je tedy přinést relevantní 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 z pohledu vedoucích týmů. 

Dalším záměrem 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; 

 závislosti efektivity týmů na jeho velikosti; 

 závislosti 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 definovaných 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 
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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 

Uvedené hypotézy budou pomocí vhodně zvolených matematicko-statistických metod testovány, 

přičemž výsledkem je jejich potvrzení či vyvrácení. 

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 pomoci deskriptivní analýzy. 

Metodou sběru dat byla dotazníková baterie označená jako „Diverzitní management 

v týmech“. 

Součástí výzkumu je na základě pilotáže, předvýzkumu a hlavního výzkumu otestovat 

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 

V empirické části disertační práce se realizovala pilotáž, předvýzkum a vlastní terénní 

výzkum, v rámci kterých byly použity výzkumné metody, jež jsou uvedeny níže. 

VÝZKUMNÉ METODY 

V průběhu zpracování zejména teoretických východisek disertační práce byly využity 

logické metody založené na pravidlech formální logiky (Ferjenčík, 2000; Široký, 2010), jako 

indukce x dedukce, analýza x syntéza a abstrakce x konkretizace. 

 

Na základě zpracování teoretických východisek disertační práce byl přípraven základ pro 

vymezení výzkumného problému a provedení vlastního výzkumu.  Výzkum byl koncipován jako 



14 

 

výzkum empirický. 

Sekundární 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. 

Tato data posloužila jako východisko pro formulování a následné získání primárních dat. 

Ke sběru výzkumných dat byla použita kombinace kvalitativních a kvantitativních metod 

výzkumu. Primární data byla shromažďována v rámci předvýzkumu (konzultace s výzkumníky, 

s odborníky / manažery působícími v cílových společnostech v rámci pilotáže, předvýzkum). Po 

pilotáži a předvýzkumu následoval hlavní výzkum.  

METODY SBĚRU DAT 

Ke sběru výzkumných dat bylo použito polostrukturovaného rozhovoru a písemného 

dotazování a to ve fázi pilotáže a předvýzkumu. V rámci hlavního výzkumu bylo použito písemné 

dotazování formou online dotazníkové baterie. 

Položky v dotazníku byly zaměřeny na identifikaci faktorů spokojenosti s jednotlivými 

jevy týmového fungování, posouzení efektivity diverzitních týmů, mapování míry obeznámenosti 

respondentů s diverzitními programy a iniciativami aj., posouzení míry diverzity v týmu aj. 

 

METODY ANALÝZY 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).  

Pro statistické zpracování dat byly použity počítačové programy Microsoft Excel verze 2013 a 

Statistica 12.  

V rámci statistického zpracování byly použity neparametrické testy, a to konkrétně:  

 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). 
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PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

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. 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 %. Sběr dat pomocí dotazníkového šetření se 

uskutečnil od března do září 2016. 

Kritéria výběru respondentů byla následující: 

 působí v organizaci, která explicitně pracuje s tématem diverzity lidských zdrojů;  

 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, např. Zdravotní a sociální péče aj. 

 

 

 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU 

Empirická část měla tři na sebe navazující části: pilotáž, předvýzkum a hlavní 

výzkum. 

Pilotáž přinesla následující zjištění: 

 narůstá význam řízení lidských zdrojů jako partnera pro jednotlivá oddělení 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 celé organizace. Zároveň bylo zjištěno, že jsou 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 
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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 definovány jako: 

 fungující na základě zaměstnaneckých specifických znalostí, pracovních rolí a 

zkušeností; 

 genderově vybalancované týmy jsou vnímány jako faktory, které podporují 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 je dalším faktorem vysoce výkonných týmů; 

 vysoce výkonné týmy v předvýzkumu z 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, mnohem menší podíl v sekci informační a 

komunikační činnosti a vzdělávání aj.  
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Nejčastěji byli zastoupeni respondenti z oblasti řízení lidských zdrojů, což lze vysvětlit i 

skutečností, že otázky diverzity jsou často směrovány právě na pracovníky oddělení lidských 

zdrojů.    

Mezi respondenty převážnou většinu tvořily ženy (65%) oproti mužům (35 %). Tento fakt 

lze vysvětlit poměrně významným zastoupením žen v oboru řízení lidských zdrojů. Převážná 

většina respondentů (74%) měla magisterské vysokoškolské vzdělání. V případě organizačního 

zařazení a pozice respondenti uváděli příklady ředitel/ka či majitel/ka (21 %), další početnou 

skupinu tvořili HR manažeři a manažerky (15 %), dále manažeři a manažerky programu (14 %).  

Respondenti nejčastěji pracovali v organizacích, které zaměstnávají více než 250 

zaměstnanců, což odráží i fakt, že diverzita je často řešena právě ve větších organizacích. Převážná 

většina respondentů pracuje v Praze (74 %) a pak v mnohem menší míře v Jihomoravském kraji 

(18 %).   

Dále byla zjišťována velikost, nejčastěji se jednalo o týmy s velikostí od 3 členů do 12 

členů. 

Respondenti zařazení do výzkumu měli 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 setkávají se s ním v rámci svého každodenního působení.  

Klíčovou oblastí, na kterou byl zaměřen hlavní výzkum, bylo zkoumání vztahů mezi 

diverzitou (věkovou, genderovou a informační) a efektivitou týmu (měřenou třemi aspekty 

efektivity týmu). V souvislosti s tím byly identifikovány následující skutečnosti: 

 mírně pozitivní vztah mezi genderovou diverzitou a faktorem odevzdávání práce ve 

stanovených termínech; 

 pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem dosahování vytyčených cílů 

nebo specifického úkolů/zadání; 

 mírně pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem odevzdávání práce ve 

stanovených termínech. 
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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. 

     Dále byla zjištěna fakta o závislosti typu diverzity na typu týmů: 

 v týmech se zaměřením na HR byla zjištěna výše střední genderová diverzita a 

v projektových týmech byla zjištěna vysoká míra genderové diverzity. 

 u týmů zaměřených na „Marketing“ byla informační diverzita na nízké úrovni, 

kdežto u projektových týmů byla informační diverzita 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 mají často vyšší zastoupení žen, ale v případě vyváženého zastoupení mužů, 

žen, případně transgenderů, může vznikat dojem u respondentů o vysoké míře genderové 

rozmanitosti. 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.  
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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 je 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. 

 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 poměr mužů a 

žen 50 : 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 
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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 v pracovním 

kontextu ve spojení s dalšími psychosociálními faktory, jako je nadšení pro práci, 

integrita, kompatibilita povahových vlastností v týmu a s „firemní“
5
 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 důraz 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 použitá 

metodika je velmi dobře aplikovatelná do praxe.  

Na základě teoretických východisek a závěrů z empirické části se lze domnívat, že význam 

                                                 
5
 Respondent použil termín „firemní kultura“ jako synonymum „organizační kultury.“ (pozn. autora). 
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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, aby diverzitní management pracoval s různými skupinami 

zaměstnanců v organizaci a nebyl zaměřen jen na jednu skupinu zaměstnanců. 

Na závěr je důležité zmínit, že efektivní diverzitní management je:  

 úzce napojen na cíle a strategie celé organizace; 

 pracuje s relevantními metrikami a dalšími ukazateli týmové/organizační efektivity. 

PŘINOSY DISERTAČNÍ PRÁCE  

Přínos disertační práce pro vědu  

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; 
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 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.  

 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 
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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 s důrazem na konkrétní plnění pracovních 

povinností. Na základě těchto informací manažeři mohou účinněji pracovat 

s diverzitou a měřit dopad diverzity na týmovou efektivitu, 

Pedagogický přínos disertační práce 

Poznatky, které přinesl výzkum v rámci disertace, 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 použit jako odbornou 

literaturu pro zpracování závěrečných bakalářských a diplomových prací studentů. 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diverzity 

managementu v rámci řízení lidských zdrojů.  

Cílem celé práce bylo zmapovat vliv diverzity na efektivní působení týmů ve vybraných 

organizacích v České republice. Zahrnovalo to přinést relevantní 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.   

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 diverzitní management, talent 

management aj. Velký důraz byl kladen na zvyšující se význam rozmanitosti lidských zdrojů a 

heterogenních týmů na pracovišti. Diverzitní management v tomto kontextu lze nahlížet jako na 

nástroj, jak rozmanitost na pracovišti podpořit a řídit. Na této úrovni lze konstatovat, že řízení 



24 

 

lidských zdrojů je těsně spjato s diverzitním managementem a čerpá z něj. 

Druhou součástí teoretické části je kapitola o diverzitě a diverzitním managementu, 

typologiích diverzity, struktuře diverzitního managementu, fungování v týmech, diverzitních 

týmech a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu.  Jedním z klíčových poznatků druhé součástí 

bylo vypracování přehledů typologií diverzitních týmů a propojení rozmanitostí lidských zdrojů a 

týmové efektivity.  

V empirické části disertační práce, která vycházela z  teoretických východisek, jsou 

představeny výsledky získané v rámci provedeného empirického zkoumání. Hlavnímu výzkumu 

předcházela přípravná část obsahující pilotáž a předvýzkum. 

Hlavním cílem výzkumu bylo zkoumání efektivity diverzitních týmů v organizacích 

převážně 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 deskriptivními a explorativními statistikami.  

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 výše střední genderová 

diverzita, v týmech se zaměřením na projekty vyšší míra informační diverzity. Týmy se 

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

výzkum, rozvoj a univerzity.  

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.  

Hlavní cíl práce zmapovat vliv diverzity na efektivní působení týmů ve vybraných 

organizacích v České republice byl naplněn prostřednictvím k němu se vztahujících dílčích 

čtyř cílů (identifikace vztahu mezi diverzitou (genderovou, věkovou a informační) a vybranými 

složkami týmové efektivity; závislosti typu diverzity na typu týmu; závislosti efektivity týmů na 

jeho velikosti; závislosti míry výskytu diverzity v týmu na velikosti organizace. 

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

Z analýzy kvalitativních dat vyplynula zjištění, že věková diverzita souvisí s propojováním 
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odlišných perspektiv a zkušeností v týmech, genderová diverzita může mít kladný vliv na socio – 

psychologickou dynamiku týmu a prozákaznický management. Informační diverzita je často 

uváděna jako faktor mající pozitivní vliv na řešení úkolů a projektů. Tyto závěry budou ověřeny 

v navazujících výzkumech. 

 

Limity výzkumu 

 

Mezi hlavní omezení lze zařadit ta, která vyplývají ze zvolené metody, dostupnosti a 

ochoty 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 zvolený typ výzkumu se musel spolehnout na pravdivost vyjádření respondentů. 

Nebylo možné tato data ověřit jinou cestou nebo získat data odlišnou cestou.  

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 konkrétní diverzitě 

ovlivňuje efektivitu a další faktory týmového fungování.  

V dalších výzkumech se jeví jako vhodné obecněji definovat znění položek identifikace 

míry diverzity v týmech. 

Stojí za uvedení, že se jedná o jeden z prvních výzkumů zaměřených na měření dopadu 

diverzity na efektivitu týmu v České republice. Zkoumání tématu diverzitního managementu 

v týmech se ukázalo jako těžko dostupné téma. Lze se domnívat, že teprve příští studie se mohou 

zaměřit na podrobnější měření týmové efektivity, např. formou případových studií v organizacích. 

Na základě disertačního výzkumu však vyplývá, že je málo pravděpodobné, aby organizace takový 

výzkum povolily. 

 Nakonec stojí za uvedení, že interpretace získaných dat lze pojímat jako určitý 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.  

Nehledě na nízkou dostupnost dat lze se domnívat, že některé organizace ve výzkumu 

budou působit otevřeněji ve vztahu k výzkumu diverzitního managementu. Lze se na ně obrátit 
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s žádostí o další zapojení, respektive šíření informace o dalších výzkumech v oblasti diverzitního 

managementu a řízení lidských zdrojů. 
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