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SOCIOMETRIESOCIOMETRIESOCIOMETRIESOCIOMETRIE    

 Sociometrie je jednou z nejznámějších metod analýzy sociální sítě. Jejím 
autorem je Jacob Levy Moreno. Cílem je zhodnocení úrovně spolupráce mezi 
zaměstnanci a následného vyhodnocení do tzv. sociogramu.  

Základní sociometrické šetření obsahuje tyto roviny hodnoceníZákladní sociometrické šetření obsahuje tyto roviny hodnoceníZákladní sociometrické šetření obsahuje tyto roviny hodnoceníZákladní sociometrické šetření obsahuje tyto roviny hodnocení::::    

 index vlivuindex vlivuindex vlivuindex vlivu: koreluje s mírou, jakou se člen skupiny podílí na dění ve skupině, 
jak dění reguluje a jakou má možnost zasahovat do interakcí mezi ostatními, 

 index oblibyindex oblibyindex oblibyindex obliby: ukazuje, do jaké míry je jedinec ve skupině oblíbený, vychází z 
úrovně dyadických vztahů ve skupině a je závislý na preferencích jedinců. 

 index náklonnostiindex náklonnostiindex náklonnostiindex náklonnosti: do jaké míry dává jedinec pozitivní hodnocení ostatním 
členům skupiny, naznačuje úroveň vlastní přizpůsobivosti ve skupině, 

 index ovlivnitelnostiindex ovlivnitelnostiindex ovlivnitelnostiindex ovlivnitelnosti: ovlivněn mírou konformity jedince se skupinou a tím, jak 
důležité pro jedince je dodržování skupinových norem.  

Výstupy ze sociometrického šetření ve vztahu kVýstupy ze sociometrického šetření ve vztahu kVýstupy ze sociometrického šetření ve vztahu kVýstupy ze sociometrického šetření ve vztahu k    pracovnímu kolektivu:pracovnímu kolektivu:pracovnímu kolektivu:pracovnímu kolektivu:    

 analýza sociální struktury kolektivu zaměstnanců (vedoucích), 
 přehled podpory mezi zaměstnanci (vedoucími) navzájem, 
 údaje o stávající hierarchii kolektivu v oblasti vlivu a sympatií, 
 zjištění neformální autority v pracovním kolektivu. 

 
Sociometrické šetření lze doplnit například o hodnocení pocitů jednotlivců v koleSociometrické šetření lze doplnit například o hodnocení pocitů jednotlivců v koleSociometrické šetření lze doplnit například o hodnocení pocitů jednotlivců v koleSociometrické šetření lze doplnit například o hodnocení pocitů jednotlivců v kolektivu:ktivu:ktivu:ktivu:    

 Pocit bezpečí   1 2 3 4 5 6 7  Pocit ohrožení 
 Pocit přátelství  1 2 3 4 5 6 7  Pocit nepřátelství 
 Atmosféra spolupráce 1 2 3 4 5 6 7  Atmosféra lhostejnosti 
 Pocit důvěry   1 2 3 4 5 6 7  Pocit nedůvěry 
 Tolerance   1 2 3 4 5 6 7  Netolerance 
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UKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮ    

    

 

    

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Vedoucí 4Vedoucí 4Vedoucí 4Vedoucí 4    (v(v(v(v    rámci jiného šetření než předchozí ukázky)rámci jiného šetření než předchozí ukázky)rámci jiného šetření než předchozí ukázky)rámci jiného šetření než předchozí ukázky)    

Hodnocení celé skupinyHodnocení celé skupinyHodnocení celé skupinyHodnocení celé skupiny    

IndexIndexIndexIndex    VlivVlivVlivVliv    OblibaOblibaOblibaObliba    NáklonnostNáklonnostNáklonnostNáklonnost    OvlivnitelnostOvlivnitelnostOvlivnitelnostOvlivnitelnost    

HodnotaHodnotaHodnotaHodnota    1.833 1.500 1.750 3.125 

PořadíPořadíPořadíPořadí    1/6 1/6 1/4 6/6 

Hodnocení muže mužiHodnocení muže mužiHodnocení muže mužiHodnocení muže muži    

IndexIndexIndexIndex    VlivVlivVlivVliv    OblibaOblibaOblibaObliba    NáklonnostNáklonnostNáklonnostNáklonnost    OvlivnitelnostOvlivnitelnostOvlivnitelnostOvlivnitelnost    

HodnotaHodnotaHodnotaHodnota    2.000 1.333 1.667 3.667 

PořadíPořadíPořadíPořadí    1/3 1/4 1/2 3/3 

  
Celkové Celkové Celkové Celkové hodnoceníhodnoceníhodnoceníhodnocení: velký vliv, velká obliba, tendence hodnotit pozitivně ostatní malá (souvisí s velkým vlivem), nízká míra ovlivnitelnosti (přizpůsobení se 
dominantním názorům, normám a potlačení projevů vlastních). Přirozená autorita v týmu.
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Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb     

  

Cena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotku    Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    DPHDPHDPHDPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH    

5555    SociometrieSociometrieSociometrieSociometrie      Při 10 lidechPři 10 lidechPři 10 lidechPři 10 lidech                    

A Za každého člena týmu (bez ohledu na počet) 1 500 Kč 15 000 Kč 3 150 Kč 18 150 Kč 

B Prezentace výsledků (bez cestovného) 2 000 Kč 2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

    

Více o nás: Více o nás: Více o nás: Více o nás: www.mvsprojekt.cz    a    www.mvsprojekt.cz/reference. 

 

 


