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Anotácia:  
Autori vedeckej monografie navrhujú schému efektívnej komunikácie vo virtuálnych 
kolaboratívnych multikultúrnych tímoch v priemyselných podnikoch spolu s vysvetlením 
jednotlivých aspektov a prvkov navrhnutej schémy. Kľúčové témy interkulturality/ 
multikulturality, diverzity, inovácií, efektívnej tímovej komunikácie a virtuálnych 
kolaboratívnych multikultúrnych tímov boli vo vedeckej monografii zhrnuté, čo viedlo tiež k 
vytvoreniu nových definícií. Potrebné údaje k uskutočneniu analýzy boli zozbierané na základe 
štruktúrovaných rozhovorov, dotazníkov a prípadových štúdií. Monografia je určená pre širokú 
škálu čitateľov zaujímajúcich sa o tému efektívnej komunikácie vo virtuálnych kolaboratívnych 
multikultúrnych tímoch, a to buď za účelom štúdia, pedagogického procesu alebo aplikácie v 
praxi. 
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