
 

 

Abstrakt 

  

 Diplomová práce se zaměřuje na vztahy existující uvnitř firmy, které jsou 

nedílnou součástí firemní kultury a vnitropodnikové komunikace. Teoretická část je 

zaměřena na problematiku komunikačního procesu, jednotlivé typy a teorii komunikace. 

Součástí je i popis vlivů kultury a firemní image na způsob komunikace uvnitř 

společnosti. Na základě dotazníkového šetření je praktická část zaměřena na analýzu v 

konkrétní firmě a potvrzení resp. vyvrácení stanovené pracovní hypotézy. V závěru 

práce je uvedeno shrnutí poznatků vyplývajících z práce včetně doporučení pro zlepšení 

komunikace. 

 

Abstract 

 

 Diploma thesis focuses on intra-company relations which are an integral part of 

company culture and intra-company communication. The Theoretical part of this thesis 

is focused on communication process as such, individual types and theories of 

communication. One part of it is description of cultural influence and company image 

that strongly affect the communication inside the company thorough all the 

organization. On bases of questionnaire research the practical part is focused on 

particular company, i.e. on confirmation or disproof of the stated hypotheses that claims 

that individual elements of communication mains and quality of communication inside 

the company are direct tools, influencing and determining the company culture. Finally 

diploma theses summarize all the findings arising from diploma theses and possible 

recommendations to improve the communication. 
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1. Úvod  

 

Jednou z nejdůležitějších činností, kterou manažer ovlivňuje chod jakékoliv 

organizace je především komunikace. Komunikace totiž musí prostupovat všemi jeho 

činnostmi, ať už se jedná o výměnu informací se zaměstnanci, dodavateli, či klienty.  

 

 Nejdůležitější kapitál každé organizace tvoří její zaměstnanci. Tento zdroj jako 

jediný vyžaduje neustálou „péči“. V rámci firmy je vedení schopné zajistit vnitrofiremní 

komunikace.  

 

Většina z nás se již setkala se situací, kdy komunikace ve firmě neprobíhala 

efektivním způsobem. Z větší části to bylo zapříčiněno neschopností vedoucích pracovníků 

sdělit svým podřízeným požadavky, které jsou po nich opravdu vyžadovány. Vedoucí 

pracovníci často ani nemají jasnou představu o tom, co vnitrofiremní komunikace představuje.  

 

Mnohé firmy si ale v současnosti začaly uvědomovat, že špatně fungující 

vnitrofiremní komunikace tvoří komplikace při dosahování efektivní a kvalitních výsledků 

práce od zaměstnanců. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

 

Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat především důležitostí správné 

komunikace ve firmách, její nezastupitelností a významem jednotlivých prvků komunikačních 

procesů a to za účelem maximálního uspokojení potřeb zákazníka. 

 

Hlavní cíl teoretické části mé diplomové práce bude zahrnovat popis základních pojmů 

týkajících se tématu, bude tedy zahrnovat úlohu informací, komunikaci externí a interní a 

popis komunikačních procesů z obecného hlediska, který bude následně konkretizován 

v analytické části přímo na analyzovanou firmu.  

 

 Vedlejším cílem pak bude popis základních chyb a prohřešků manažerů, kterých se 

dopouštějí nesprávnou výměnou informací mezi ostatními a mohou způsobit nedozírné 

následky. 

 

 V analytické části bych se chtěla zaměřit především na podrobnější rozbor 

komunikačních toků v analyzované firmě, úrovní interní komunikace, stanovení silných a 

slabých stránek interní komunikace a návrhu možných zlepšení. 

 

Mnou navržená doporučení pro zlepšení stavu výměny informací v analyzované firmě 

budu čerpat ze znalostí jak české, tak zahraniční literatury, vlastních zkušeností a také se budu 

opírat o dotazník, který bych ráda realizovala uvnitř analyzované firmy. 
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3. Teoretická východiska práce  

 

Na základě mnoha psychologických poznatků bylo zjištěno, že my jako lidé svět 

vnímáme přes ostatní lidi a věci a činíme tak nahlížením na naše vztahy s jinými. Jako příklad 

bych uvedla poznatek, že skupina si pamatuje události lépe, než jedinec. Tento fakt je 

nazýván „kolektivní paměť“.  

 

Nejpozoruhodnější schopností, kterou lidské bytosti disponují, je jejich schopnost 

působit jeden na druhého, většinou pozitivně, aniž by si to sami uvědomovaly.  

 

3.1 Sedm principů  

 

Každý z nás je ve své podstatě samostatná individuální osobnost, tzn., že na každého 

z nás platí jiné způsoby, jak naše jednotlivá mínění ovlivnit. Pro jednoduchost jsou jednotlivé 

principy způsobů ovlivnění mínění rozčleněny do následujících sedmi základních skupin [2]: 

 

3.1.1 Vzájemné působení 

 

Interakce je prvním principem masového ovlivnění. Davové chování vzniká na 

základě vzájemného působení jedinců, založeném na jednoduchých a především nevědomých 

pravidlech, které nejsou způsobeny vnějšími silami nebo pečlivě nacvičenými pohyby.  

Tento velmi jednoduchý model vzájemně působících činitelů lze pro představivost uvést na 

příkladu vytvoření tzv. „mexické vlny“ na fotbalových stadionech. 

 

3.1.2 Vliv  

 

Působení vlivu z člověka na člověka je mnohem důležitější než samotné 

přesvědčování. Je možné, že si každý z nás připadá jakkoliv odolný vůči těmto silám, ale ve 

skutečnosti jednáme takovým způsobem, kterým to, co ostatní dělají, říkají, a co si myslí, 

působí na naše úkony, myšlení a pocity.   
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3.1.3 Řeč „my“  

 

Nejsilnější formou ovlivnění druhého je mluvené slovo, které je řazeno mezi 

nejhmatatelnější a nejměřitelnější faktory ovlivňování mezi jedinci. Nedá se ale říci, že se 

jedná o fenomén této doby. Mluvené slovo bylo odjakživa považováno za opravdu významný 

faktor ovlivňující mínění druhých. Současně s oslabováním naší víry v tradiční zdroje 

informací, jeho důležitost jako zdroje vlivu se stává stále jasnější.  

 

3.1.4 Jen uvěřit 

 

Jak dosáhneme toho, aby lidé hovořili, ovliv ňovali a vzájemné působili na ostatní? Je 

to velmi jednoduchá a zároveň velmi komplikovaná odpověď, která zní: „Buďte zajímavý“. Je 

ale potřeba brát v potaz, že není možné vymyslet žádné rychlé řešení, jelikož neexistuje žádný 

jednoduchý seznam pravidel a rad. 

 

3.1.5 (Znovu) zapálení ohně 

 

Většina úspěšných společností či firem se nezdá být vedena vírou či záměrem. Některé 

na svoje původní řídící myšlenky zapomněly, u některých byly jejich názory potlačeny 

značkou nebo posedlostí penězi, ostatní víru nebo vědomý úmysl nikdy neměly. Problémy 

z toho plynoucí mohou v daných společnostech vést až k cynismu, vnitřní a následně vnější 

nespokojenosti, ztracení motivace atd. 

 

3.1.6 Společná kreativita 

 

Být zajímavý pro sebe a tím i pro ostatní nestačí. Je sice možné tak přimět dav, aby se 

kolem Vás na krátkou dobu seskupil, ale není to záruka, že se zde udrží po celou dobu Vašeho 

projevu. Abyste po delší dobu plně zaujali jejich vědomí, je potřeba plně využít svého 

potenciálu k ovlivnění davu společně tvořit. Společná kreativita je totiž součástí naší lidské 

povahy. 
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3.1.7 Nechat být 

 

Ve snaze změnit davové chování, představuje závěrečný princip „nechat být“ potřebu 

zříci se naší iluze o kontrole. Vzhledem k tomu, že davové chování lidí je komplexní a 

systémové, iluze kontroly je z velké části neúčinná a matoucí. To je znázorněno 

přezkoumáním přijatého učení ohledně spravování a vedení společnosti a týmů v rámci 

společnosti.  

 

Za určitých podmínek je davové chování způsobeno vzájemným ovlivňováním mezi 

lidmi a je založeno na jednoduchých pravidlech. Pokud se nebudete schopni ztotožnit se 

změnou davového chování, mohou nastat tři základní situace: 

 

o potřeba formovat, skutečně nebo smyšleně, podmínky interakce 

o potřeba formovat pravidla interakce 

o kombinace obou variant 

 

Pokud budeme plánovat jakékoliv vystoupení před zaměstnanci je nutné zachovat pár 

základních pravidel, na základě kterých bychom si po většinu doby našeho výstupu měli 

zajistit pozornost od posluchačů. [7] 

 

• vyvážený vztah – po celou dobu projevu je nutné posluchače zaujmout natolik, aby 

jim prezentované informace považovali za kvalitnější než hodnotu času a energie jimi 

vynaložené  

• úspěch je výsledek mluvčího – za každou situaci je zodpovědnou osobou právě 

mluvčí, ať už se jedná o úspěch či neúspěch  

• komunikovat za každé situace – toto pravilo je opravdu důležité dodržovat již od 

počátku, kdy Vás posluchači zaregistrují jako prezentující osobu a končí, až 

s odchodem z daného společenského setkání. Po celou dobu je proto nutné zachovat si 

vhodné vystupování. 

• jednoduchost, stručnost a výstižnost informace– informace, které se snažíme 

posluchačům předat musí být jednoduché, stručné a výstižné, aby jim všichni 

posluchači porozuměli a recitátoři po celou dobu udrželi jejich pozornost 
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• důležité informace sdělit na začátku a na konci – jelikož je posluchač schopen 

udržet pozornost pouze po dobu maximálně 20 minut, je potřeba nejdůležitější 

informace sdělit již na začátku. Velmi důležité je promyslet, jakým způsobe celý 

projev ukončíte, jelikož konec si posluchač pamatuje nejdéle. 

• působivější vícekanálová informace – při prezentaci je velmi vhodné použít 

ukázkové předměty na základě kterých je posluchač schopen lépe porozumět danému 

tématu a déle si ho zapamatovat. 

• vymykání z průměru – opět se jedná o část prezentace, kterou si je posluchač 

schopen snadno zapamatovat. 

• prezentace doplněná o emoce – pokud budeme posluchači sdělovat informaci 

nudným monotónním hlasem, nepoužívat gesta atd., je více než pravděpodobné, že 

přijdeme o jejich pozornost. Prezentace naopak musí doplněna o gesta, mimiku 

vhodnou neverbální komunikaci, oční kontakt s posluchači s reakcí na tzv. „náladu 

publika“. 

• slovní zásoba – pokud se chystáme prezentovat po delší dobu, je nutné zaměřit se na 

četnost použití určitých slov.  

 

3.2 Způsoby, jak se bránit při konfrontaci 

Každý z nás se jistě setkal se situací, kdy došlo k určité komunikační konfrontaci 

s druhou osobou. V některých případech může být nejlepším řešením neexistence odezvy, 

tedy jakéhokoliv dialogu, která  znemožňuje útočící osobě zpětnou vazbu, naopak mohou 

nastat situace, které lze vyřešit pouze na základě přímého kontaktu s danou osobou. 

3.2.1 Konfrontace ano či ne 

 

V případě, že dojde ke konfrontaci se zaměstnanci, kdy se vedení dané společnost 

snaží zaměstnancům vysvětlit  důvody pro jejich rozhodnutí, může se stát, že je někteří 

zaměstnanci vůbec nezohlední. Důvody, které jim jsou prezentovány si dosadí do představy, 

kterou si o události už dopředu vytvořili na základě vlastních zkušeností, vzdělání, osobních, 

estetických a ideologických preferencí. Událost interpretují svým vlastním způsobem.  
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3.2.2 Krizová komunikace – doporučení 

 

Krizová komunikace představuje specializovanou formu komunikace vznikající na 

základě zajištění východiska z nenadálé situace. Vyskytuje se výjimečných situacích ve 

společnostech, kdy ohrožuje jejich stabilitu, bezpečnost či pověst. Cílem této komunikace je 

krizi odvrátit a snížit tím negativní dopad na celou společnost, jež vzniklá komunikační 

situace způsobí.  

 

3.2.3 Možnosti překonávání krize [3]: 

 

• pasivita, „taktika ml čeni“:  spoléhání se na situaci, kdy bude konflikt odvrácen; 

v určitých situacích se jedná o metodu riskantní a někdy i zdlouhavou 

• agresivita:, útočnost: představuje psychické nebo fyzické zkratové jednání, které 

může vést k poškození druhé osoby či věci; nepřispívá k efektivnímu překonání řešení 

krize a konfliktu. 

• zprostředkování, zastupování: možnost, kdy si dotyčná osoba obrátí k vnější autoritě 

se žádostí o zastupování ve věcech rozhodování  

• přímé jednání, komunikace: možnost řešení konfliktů na základě výměny informací 

mezi jednotlivými subjekty 

 

3.3 Vymezení pojmu vnitrofiremní komunikace 

 

V současné době si každá firma zakládá na tom, aby její vnitrofiremní komunikace 

představovala nejen efektivní a užitečnou formu výměny informací. V případě, kdy tato 

komunikace nebude účelně využívána, může dojít k vytvoření překážek ve formě snížení 

motivace, kvality práce, produktivity, nebo ochoty.   

 

Ne všichni si pod pojmem vnitrofiremní komunikace představí totéž, každý jí přikládá 

jiné hodnoty, jiné vlastnosti. Shoda většinou nastává až při vzniku problému, kdy si daná 

firma uvědomí, že její vnitrofiremní komunikace nepracuje tak, jak by měla a bohužel 

málokdo je schopen přijít s východiskem, které by tento problém vyřešilo. 
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Slovo komunikace podle výkladových slovníků představuje mnoho významů, mezi 

kterými mohu zmínit např. dorozumívání (jak písemné, tak mluvené), výměnu informací, 

spojení, styk atd. Pod slovním spojením vnitrofiremní komunikace si tedy můžeme představit 

propojení firmy pomocí komunikace, na základě které si jednotliví zaměstnanci mezi sebou 

vyměňují názory, postoje, emoce a myšlenky. Proto je tento druh firemní komunikace 

důležitým nástrojem budujícím firemní kulturu a firemní hodnoty, nástrojem představující 

motivaci nebo naopak její ztrátu. 

 

Při komunikaci dochází k přenosu informací pomocí určitého souborů kódů, které jsou 

známy jak odesilateli, tak příjemci. Odesílatel komunikace je zodpovědný za to, aby 

přenášeným datům bylo na druhé straně porozuměno. Pokud se tak nestane, nelze hovořit o 

komunikaci.  

 

Komunikace v rámci firmy může být realizována několika způsoby, které se od sebe 

navzájem liší na základě jejich účastníků [4]: 

 

• Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným 

• Komunikace mezi managementem a vlastníky 

• Komunikace mezi spolupracovníky 

• Komunikace mezi jednotlivými organizačními složkami 

 

Není to však jediná komunikace, která v rámci firmy probíhá. Zaměstnanci jsou 

ovlivněni i tím, jakým způsobem k nim hovoří např. pověst firmy, samotné činy členů vedení, 

atmosféra ve firmě, její kultura, hodnoty, vize, úspěchy, neúspěchy, motivační benefity, 

pravidla pro odměňování, sankcionování, hodnota zaměstnanců pro firmu, pracovní prostředí 

a podmínky, úroveň jednání se zaměstnanci či veřejností a další okolnosti ovlivňující svým 

způsobem děj ve firmě nebo mimo ni. 

 

Problémy vznikající s vnitrofiremní komunikací vznikají především proto, že si 

vrcholový management ani neuvědomuje, co vše se ve firmě hovoří a jaké to může mít 

následky na ovlivnění zaměstnanců. Není radno sílu slova podceňovat. Úroveň vnitrofiremní 

komunikace je velmi blízce spjata s úrovní firemní kultury, jelikož je její součástí. 
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Budování firemní kultury je zdlouhavý, těžko ovladatelný a náročný proces, na kterém 

je potřeba po celou dobu pracovat. Firemní kultura je tvořena třemi základními složkami: 

 

(Obr. č. 1. Části firemní kultury (Janda Patrik, 2004) 

 

 

Předpoklady fungování systému vnitrofiremní komunikace 

 

Základem pro úspěšný průběh vnitrofiremní komunikace je odpovídající organizace 

práce a jasná personální strategie firmy, která musí být součástí celkové strategie a musí 

vycházet z firemní vize. Jedině tehdy, chápe-li vrcholové vedení firmy, jakou roli má systém 

práce s lidmi při dosahování firemních cílů, může tento personální přístup ovlivnit celou 

firemní kulturu, a tím i firemní komunikaci.[4] 

 

3.4 Největší problémy vnitrofiremní komunikace 

 

Problémy v českých firmách 

Problémy týkající se vnitrofiremní komunikace se kterými se můžete v českých 

firmách nejčastěji setkat jsou následující[4]: 

 

• zastaralá organizace práce 

• hierarchický rozhodovací proces a příliš vysoká hierarchická struktura 

• nedostatečná otevřenost komunikace 

• nedostatečná snaha a zájem pochopit svého komunikačního partnera 

Vědomá část 

kodex etiky 

Materiální část 

Nástroje 

Odměny 

Podvědomá část 

Navyklé způsoby 

Firemní kultura 
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• nedostatečný zpětnovazebný systém 

• převážně jednosměrná vnitrofiremní komunikace 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vnitrofiremní komunikace nemůže vhodně fungovat 

tam, kde je nevhodná organizace práce. Bez vyřešení těchto problémů odpovídajících druhu 

podnikání, nelze vnitrofiremní komunikaci zefektivnit. 

 

3.5 Čtyři fáze vývoje komunikace 

 

Komunikace se dle amerického psychiatra Scotta Pecka skládá z následujících čtyř 

fází: 

• Pseudokomunikace 

• Manipulativní 

• Odbourávání komunikačních bariér 

• Skutečná komunikace 

 

3.5.1 Fáze pseudokomunikace 

 

Představuje fázi, kdy se skutečná komunikace pouze předstírá. K tomuto předstírání 

může docházet jak vědomě, tak nevědomky a spočívá v zamlčování některých skutečností. 

Nejčastěji se používá při všeobecných, nekonkrétních, neosobních slovních kontaktech. 

Důvodem zamlčování většinou bývá obava ze vzniku konfliktu, obava z projevení vlastních 

emocí, možnost mít informační výhodu nad ostatními. 

 

Lidé používající pseudokomunikaci se obávají mluvit o některých věcech, především 

o takových, o kterých ani ostatní nemluví. Nevědí si totiž s individuálními rozdíly rady a 

proto se ve vlastním zájmu chovají tak, jako by neexistovaly, nebo proto, že je to pro ně 

určitým způsobem výhodné. 
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3.5.2 Fáze manipulativní 

 

Velmi často tuto fází můžete také najít pod označením fáze chaosu. V tomto stupni 

komunikace, účastníci již vnímají individuální rozdíly, ale pouze jako překážku, kterou je 

nutné napravit, nebo dokonce odstranit. 

 

Účastníci komunikace v této fázi bojují o to, který z jejich názorů více odpovídá 

realitě. Tento tzv. boj může probíhat otevřeně nebo skrytě, nátlakem, či manipulací, ale 

chaoticky a nekonstruktivně.  

 

Komunikace této úrovně nikdy nevede ke skutečné spolupráci. Právě naopak, brání 

jakémukoliv týmovému přístupu. 

 

3.5.3 Fáze odbourávání komunikačních bariér 

 

Tato fáze je představována jako stupeň zbavování se ovládacích předsudků a návyků. 

K dosáhnutí skutečné fáze komunikace je ale potřeba uvědomit si schopnost porozumět 

druhým a akceptovat je takové, jací jsou. 

 

Největší překážkou tvořící tyto bariery je uvažování pouze ve vlastním zájmu a 

v zájmu vlastního prospěchu, proto je potřeba vzájemné porozumět zájmům všech účastníků a 

vyvarovat se sobectví, egocentrismu, nedostatku empatie, egoismu. 

 

Problém většinou spočívá v tom, že se vedoucí pracovníci a manažeři pohlíží na své 

podřízené z pohledu očekávaných výkonu, ale již nevidí jejich skutečné předpoklady a vlohy. 

Vidí pouze neúspěchy a nezdary místo možností využití jejich skutečných předností. 

 

3.5.4 Fáze skutečné komunikace 

 

Ti účastníci, kteří jsou schopni skutečně komunikovat, dokáží také druhým  

poskytnout prostor k otevřené komunikaci na základě toho, že si vytvoří důvěru druhého a 

dají mu najevo, že si jeho názoru váží. 
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Každý z nás se čas od času potřebuje poradit s vlastním problémem. Jelikož jsme jako 

lidé tvor nedůvěřivý a bojíme se dát najevo zranitelnost, preferujeme místo skutečné 

komunikace pseudokomunikaci. Skutečná komunikace vyžaduje odvahu a jen ti lidé, kteří 

dokáží otevřeně přiznat vlastní nedostatky, dokáží skutečně komunikovat. 

 

Běžnou skutečností se stává, že členové vedení preferují spíše předstíranou 

komunikaci před skutečnou, jelikož se domnívají, že vědí, jak co řešit a nepředpokládají, že 

by mohli mít slabá místa. Zachovávají si tak psychologickou výhodu před ostatními. Tímto 

svým postojem ale způsobují, že lidé, kteří s nimi spolupracují používají stejný typ obrany 

před ostatními. 

Skutečná komunikace není pouze výsadou vzdělaných lidí. V rámci firmy je tón 

komunikace udáván vrcholovým vedením a manažery, podřízení se ve větší míře 

přizpůsobují. 

3.6 Předpoklady pro fungující komunikaci 

 

Informace, které z určitých důvodů nelze zveřejnit, tvoří překážku úspěšné 

komunikace. Problém zde nepředstavuje možnost uveřejnit vše, ale skutečnost umět se 

postavit za jakoukoliv  informaci, která se případně dostane na veřejnost. 

 

Způsob, jakým manažer řídí a vede své podřízené do jisté míry ovlivňuje tok 

informací. V případech, kdy člen vrcholového vedení komunikuje se svými podřízenými 

hrubým a povýšeneckým způsobem, kdy si kolem sebe shromažďuje pouze poslušné a 

poddajné zaměstnance, vytváří kolem sebe takovou atmosféru, ve které mu zaměstnanci 

nebudou sdělovat úplné informace. 

 

3.6.1 Komunikační dovednosti 

 

Komunikační dovednosti jsou způsoby, které jsou buď naučené nebo vrozené a které 

činí komunikaci smysluplnou. Získání těchto dovedností je zdlouhavý a náročný proces. Proto 

bychom základy měly v sobě již zakořeněny a pouze je rozvíjet. 
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Předpokladem pro to, aby si byli všichni zaměstnanci schopni porozumět, musí mít 

základní přehled referenčního rámce. 

  

Další složkou potřebnou pro porozumění komunikace je její vnímání. Jedná se o 

proces, jehož prostřednictvím vyhodnocujeme informace, které nám byly předány.  

 

Každý ale slyší co chce, proto je potřeba brát v úvahu, že totožná informace může být 

chápána jednotlivými lidmi různě. Náš vjem je ovlivňován vzděláním, zkušenostmi, 

osobnostním typem člověka, věkem, ale především uspořádáním a přiřazením významu 

interpretace. 

Obr. č. 2. Vyhodnocení vjemu (Janda Patrik, 2004)  

  

Pro manažera jsou důležité především tyto otázky: 

• Co? – co představuje očekávání zaměstnanců, co potřebují a co chtějí slyšet 

• Jak? – jaké je potřeba zvolit komunikační nástroje, jak pomoci k porozumění se 

zaměstnanci 

 

3.6.2 Komunikační nástroje 

 

Prvním komunikačním nástrojem, který by měl zaměstnavatel použít při přijímaní 

zaměstnance je zapálení pro firmu.  Zaměstnavatel musí umět danou firmu dobře „prodat“. 

 

Někdy zapomínáme, že zaměstnanci jsou specifickou cílovou skupinou, o kterou 

bychom měli projevovat zájem jako o cílové skupiny zákazníků. Pro komunikaci se 

zaměstnanci platí stejné pravidlo, jako pro jiné cílové skupiny. 

 

Interpretace a 

vyhodnocení 

vjemu 

 

Vjem 
Uspořádání 

vjemu 
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3.6.3 Požadované chování 

 

Výsledkem zdařilé vnitrofiremní komunikace je změna nebo úprava chování 

zaměstnanců tak, aby byly plněny cíle, zaměstnanci tvořili efektivní týmy a cítili svou 

důležitost ve skupině, v procesu a jako jednotlivci.[4] 

 

 

 

 

Obr. č. 3. Komunikace jako prostředek úpravy chování uvnitř firmy (Janda Patrik, 2004) 

 

3.7 Struktura informa čních toků 

 

Je potřeba si uvědomit, že struktura informačních toků, v rámci firmy, kopíruje její 

organizační strukturu. Tok informací může být ve skutečnosti odlišný, než je její opravdové 

vymezení, může také poukazovat na opravdové rozdělení vlivu a činností ve firmě. 

 

V každé firmě nalezneme zaměstnance, kteří svým negativním chováním narušují 

kulturu a prostředí firmy. Je potřeba tyto pracovníky co nejdříve najít a eliminovat, aby 

nedošlo k nevratnému narušení chodu celé organizace. K této situaci může dojít i v malé 

skupině několika sob. 

 

 

  

Plnění cílů 

Pocit důležitosti Tvorba týmů 

KO 
MU 
NI 
KA 
CE 
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Metoda zeštíhlení vychází z faktu, že ve firmách dochází k přirozenému náboru 

nepotřebných lidí, které je následně nutné periodicky propustit. Neexistuje jednotný návod, 

jací lidé, kolik jich bude a za jako dobu se tzv. „nashromáždí“.  

 

Jelikož komunikace prochází napříč všemi úrovněmi organizační jednotky, dochází 

k jejímu zkreslení a informace předaná odesílatelem se může, v návaznosti na množství těchto 

úrovních, výrazně lišit od informace přijaté konečným adresátem. 

 

Obr. č. 4. Pokles přesnosti informace v organizační hierarchii (Janda Patrik, 2004) 

 

3.7.1 Zefektivnění organizační struktury 

 

Organizační struktura je nástroj umožňujícím dělbu práce, který je ale závislý na 

přidělených pravomocech a bez nichž nemůže organizační struktura  efektivně fungovat. Mezi 

nejčastější chyby, ke kterým při této realizaci dochází, jsou následující: 

 

• nepřesné definování funkcí a pravomocí vedoucích pracovníků 

• velké nároky na komunikaci při řízení projektů 

• vznik stresových situacích na základě rozporů mezi vedoucími projektu 

• rizika vznikající při náboru nekompetentních pracovníků 

• zvyšování provozních nákladů 

• nedostatečná komunikace vzniklá přenosem již zkreslených informací 

100 % informace 

50-ti % zkreslení 

25-ti % zkreslení 

12,5-ti % zkreslení 
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3.7.2 Stimulace pracovníků k lepším výkonům 

 

Mezi velmi důležité nástroje komunikační sítě patří stimulační nástroje, tedy 

prostředky, umožňující docílit výsledku bez nutnosti nařízení. Stimulační nástroje dokáží 

v lidech vytvořit určitou touhu daný úkol splnit s nadšením V dnešní době je tento typ 

stimulace označován jako „charismatické vůdcovství“. 

 

Vedle nadšení je silným stimulem i napětí. Proto je potřeba u zaměstnanců vytvořit 

zájem podílet se na produktivitě společnosti takovým způsobem, aby si uvědomili, že jejich 

pracovní místo nemají zaručené, ale musí si ho zasloužit. Proto není možné stanovovat 

jakákoliv definitiva (jistota v trvalé ustanovení pracovního místa), která téměř nikdy 

nezlepšila pracovní výkony zaměstnanců. 

 

Nelze však nikdy stimulovat celou skupinu, ale vždy jen jednotlivce, jelikož každý 

preferuje jiné motivační složky, které by ho pobízely k lepším výkonům. 

Při snaze motivovat pracovníka k vyšším výkonům se zaměřujeme na dvě složky 

vnitřního motivu člověka: 

 

• energizující složku – dodává pracovníkovi sílu, pozitivní nadhled, energii 

• řídící složku -  udává směr jednání 

 

Druhou osobu ale nejsme schopni motivovat, jelikož motivace vychází z vnitřní 

pohnutek člověka. Můžeme druhého pouze stimulovat, tedy působit na něj nástroji, které 

povedou k jeho motivaci.  

 

„Motivace je vnitřní potřeba, stimulace je vnější podnět. Komunikace je přímo závislá na 

motivaci příjemce. Pokud příjemce není motivován k přijetí informací, informace nemají 

žádnou cenu.“1 

 

 

 
                                                 
1 Citace z publikace s názvem: HLOUŠKOVÁ, Ivana. Vnitrofiremní komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 1998, 

103 s. ISBN 80-7169-550-5 
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3.7.3 Neformální komunikace 

 

Součástí každé komunikace jsou neformální kanály, které představují indikátory 

motivace zaměstnanců. 

 

Podle obsahu neformální komunikace lze poznat duševní zralost jednotlivců, čestnost, 

pravdomluvnost, dodržování cílů atd. 

 

Důvodem, proč si zaměstnanci předávají informace neformálního charakteru je 

potřeba neformální komunikace, minimální nároky na příjemce, uvolnění, svoboda 

komunikace, zpestření, nebo určitý druh zábavy. 

 

Problém s neformální komunikací nastává tehdy, stane-li se bezcílným tlacháním, 

kterému lidé věnují příliš mnoho času, než by ve skutečnosti bylo nutné. 

 

3.8 Komunikační model 

 

Komunikace je proces, ke kterému dochází ve chvíli, kdy jsou přítomny minimálně 2 

osoby. Na jedné straně je odesílatel zprávy a na druhé straně její příjemce. 
 



25 

 

Obr. č. 5. Komunikační model (Janda Patrik, 2004) 

 

 

 

Šumy:  faktory, které mohou narušit, ovlivnit, nebo poškodit přenášené 

informace 

Vysílač:   odesílatel informace 

Kanál:   prostředí, ve kterém dochází k přenosu informací 

Dekódování:  dešifrování zprávy za účelem pochopení 

Přijímač:  příjemce informace 

Zpětná vazba I: reakce příjemce na informaci 

Zpětná vazba II: doplnění informace nebo odpověď odesílatele na reakci zpětné vazby I. 

 

Špatná komunikace je často důsledkem hlubších problémů, které nevyřešíme, pokud 

budeme předpokládat, že problém tkví v komunikaci jako takové, ale je potřeba se zaměřit na 

zásady a příčiny. 

 

Šumy 

Vysílače Kódování Dekódování Přijímač 

 

Zpětná 
vazba II 

Kanál 

Zpětná 
vazba I 
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3.9 Vnitrofiremní komunikace v českých firmách 

 

3.9.1 Představy českých manažerů o efektivní vnitrofiremní komunikaci 

 

Manažeři zastávají názor, že ideální systém komunikace ve firmě je takový, který 

zabezpečuje, že všichni podřízení se vždy budou řídit tím, co jim bude od vedení řečeno nebo 

přikázáno. 

 

S velkou pravděpodobností se tato představa nikdy nevyplní, jelikož se neopírá o 

skutečnosti z reálné života. 

 

3.9.2 Současný zaměstnanec a jeho představy 

 

Většina zaměstnanců pokládá za samozřejmé, že se bude zabývat rozhodnutími 

spadajících do jejich kompetence a týkajících se otázek efektivního chodu firmy. 

Předpokládají, že rozhodnutí, která se nezakládají na skutečných potřebách dané organizační 

složky, s nimi budou konzultována, aby se předešlo zbytečným potížím. 

 

Opak je ale pravdou. Vedení z větší části není ochotno konzultovat své názory se 

všemi zástupci daných organizačních složek, ale pouze vydá příkaz, který předpokládají, že se 

bez připomínek splní. 

 

Současní zaměstnanci ale nejsou ochotni bezhlavě plnit tyto instrukce, pokud 

předpokládají, že jsou v rozporu s jejich názorem na efektivní a plynulý chod firmy. 

 

Pokud jsou s tímto přístupem vedoucí pracovníci ochotní správně pracovat, vytváří se 

tak pro ně velká výhoda, jelikož si tím u zaměstnanců vytvoří důvěru v jejich schopnosti a ti 

naopak mohou kvalitně přispět vlastními názory ke zefektivnění činností firmy. 
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3.9.3 Tzv. „ moudro zespodu“ 

 

Aby byla vnitrofiremní komunikace úspěšná, musí korektně probíhat oběma směry. 

Z toho vyplývá, že informace, které jsou přenášeny vedením na podřízené, musí mít zpětnou 

vazbu od řadových pracovníků. Jedině tak lze zajistit tzv. „moudro ze spodu“. 

 

3.9.4 Zadržování informací vrcholovým vedením nebo manažery 

 

Velmi často se můžeme setkat se situací, kdy ve firmách nejsou členy vrcholového 

vedení nebo manažeři sdělována dostatečná množství informací. 

 

Může se tak dít např. z důvodu, vytvoření si tzv. monopolu  informací a tím se stát 

nepostradatelnými pro společnost, nebo z důvodu, kdy jsou přesvědčeni, že podřízeným stačí 

sdělit pouze informace, bezprostředně se týkající jejich práce.  

 

3.9.5 Problém vrcholového vedení v komunikaci s podřízenými 

 

Velká část členů vrcholového vedení nebo manažerů neumí komunikovat s řadovými, 

především nekvalifikovanými, pracovníky a naopak, nekvalifikovaní pracovníci neumí 

komunikovat se svými nadřízenými. Na základě toho pak nedochází k ideálnímu propojení 

firmy. 

 

Manažeři nebo top management se většinou skládá z lidí, u nichž je velmi dobře 

rozvinut rozumový, racionální přístup, ale již nejsou schopni dobře vnímat emocionální 

přístup. 

 

3.10 Odpovědnost vrcholových manažerů za úroveň vnitrofiremní 

komunikace 

 

3.10.1 Problém vrcholového vedení v komunikaci s podřízenými 

 

Manažeři většinou neznají základní zákonitosti interpersonální a masové komunikace. 

Na základě toho si pletou komunikaci s informováním a naopak. Domnívají se, že když umí 
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mluvit, automaticky umí i komunikovat. Často velmi dobře ovládají základy rétoriky, jsou 

schopni mluvit srozumitelně, přesvědčivě, ale chybí jim základní znalost a to snaha 

porozumět druhým. 

 

3.10.2  Odpovědnost manažerů 

 

Základní problém vnitrofiremní komunikace lze představovat v tom, že vrcholový 

management firmy dostatečně necítí zodpovědnost za svůj přínos a za svůj vliv na úroveň a 

kvalitu vnitrofiremní komunikace. Nevytváří komunikační zpětnovazebný systém, který 

poskytuje všem pracovníkům, včetně vrcholového vedení informace o jejich fungování při 

realizaci společného díla.[4]. 

 

Cílem dokumentace zdaleka není jen přenos informací, ale především jde o vzájemné 

porozumění, které lze uskutečnit pouze se souhlasem obou zúčastněných stran. 

 

Stejný cíl lze stanovit i v rámci vnitrofiremní komunikace. Pokud nedochází k výměně 

informací tak, jak si vrcholové vedení představuje, z 80% je potřeba hledat příčinu pávě u 

nich. Odpovědnost za komunikaci má vždy ten účastník, který je z hierarchického hlediska 

výše. 

 

3.11 Cíle vnitrofiremní komunikace a podmínky jejich dosažení 

 

Hlavní cíle, na základě kterých chceme dosáhnout úspěšné vnitrofiremní komunikace 

lze zformulovat do následujících bodů: 

 

• utváření a změna postojů - na základě toho dochází ke změně pracovního 

chování zaměstnanců firmy 

• vzájemné pochopení – mezi členy vrcholového vedení, manažery, a 

řadovými zaměstnanci 

• informační a motivační propojenost firmy 

• fungování zpětnovazební komunikace systému 
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K dosažení každého cíle je potřeba stanovit si základním podmínky pro to, aby mohly 

být naplněny. Jedná se především o tyto: 

• znalost firemních cílů všemi pracovníky – je potřeba informovat všechny 

pracovníky o cílech tak, aby i oni věděli, čeho chce firma dosáhnout a pokusily se 

těchto cílů dosáhnout 

• každý pracovník ví, co se od něho očekává – opět potřeba informovat každého 

pracovníka, jaká je jeho úloha v dosažní firemních cílů a co přesně představuje 

náplň jeho práce 

• všichni pracovníci jsou seznámeni s organizačním řádem firmy – pracovníci by 

měli být dostatečně informování o pravidlech a zákonech, které jsou v rámci firmy 

stanoveny, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním, či nedopatřením 

• pracovníci dostávají dostatek informací pro výkon své práce – předpokladem 

provádění efektivní práce je dostatek informací, které musí být pracovníkovi 

předány; nutná schopnost pochopit, který pracovník potřebuje pro svou práci jaké 

informace 

• vedoucí pracovníci jsou seznámeni s budoucími změnami i pořadím, v jakém 

k nim bude docházet – potřebné informace jsou získávány z analýzy firemních 

vizí a cílů a na základě využití zpětné vazby od svých podřízených 

• vedoucí pracovníci znají schopnosti a dovednosti svých podřízených – nutnost 

znát základní informací týkající se dovedností pracovníků pro jejich vhodné 

využití ve firmě 

• podpora formálních i neformálních pracovních vztahů – uvolněná atmosféra 

napomáhá k lepší komunikaci mezi zaměstnanci a následnému zefektivnění práce  

• jsou vytvářeny pozitivní postoje – předpokladem je vhodný postoj představitelů 

firmy, budující pozitivní firemní kulturu 

• poskytování zpětné vazby – potřeba pravidelných setkání s vedoucím pracovníky 

na základě kterých dochází k poskytování zpětné vazby 

 

3.12 Manažerské komunikační plánování 

 

Obsah komunikace mezi vedoucím a podřízeným 

 Je potřeba s podřízeným komunikovat o cílech firma, požadavcích zákazníků, cílech a 

úkolech týmů, o tom, co se od každého pracovníka očekává, v jakých termínech a v jaké 
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kvalitě, o filozofii a strategii firmy, o její ekonomice a sociální politice, o technologiích 

(včetně ekologického hlediska), plánovaných inovacích, o způsobech, jak se vyrovnat se 

změnami a s překážkami, o plánovaných změnách úkolů a změnách organizace práce.[4] 

 

3.13 Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace 

 

Efektivnost jednotlivých forem 

 Komunikace mezi jednotlivými účastníky může probíhat několika způsoby a to např. 

formou osobní, písemnou, elektronickou (zde je zahrnuto i telefonování, počítač, modem 

atp.). Při předávání informace od vedení k podřízeným, je potřeba zohlednit tyto aspekty: 

 

• Situace -  za jaké bude k přenosu docházet a obsah informace, která bude 

posluchači sdělována. 

• Obsah informace – běžná informace, novina, soukromá informace atd. 

 

 Na základě vyhodnocení dané situace se řečník může rozhodnout o předání informace 

osobně tedy tváří v tvář, kdy je tato forma považována za nejdůležitější z vnitrofiremní 

komunikace, je značně časově náročná, je zde potřeba vést dialog (ne monolog), preferuje se 

otevřená komunikace a musí zde docházet jak k přijímání tak i poskytování zpětné vazby. 

 

3.14 Nejvhodnější situace pro vnitrofiremní komunikaci 

 

 Každý manažer by měl mít vytvořenou dostatečně vysokou autoritu a důvěru svých 

pracovníků k tomu, aby na základě svých  slov nebo činů mohl ovlivnit jejich postoje a 

přístupy k firmě. Veškerá jeho komunikace s podřízenými musí být vhodně zvolena na 

základě situace, kdy komunikace probíhá.. Největší působnost mají slova pronesená ve 

vypjatých situacích a naopak přátelské atmosféře. 

 

 Nastoupí-li nový pracovník do zaměstnání, nemá zatím vytvořen postoj k práci, 

kolegům, nadřízeným atd. Proto je velmi žádoucí zajistit, aby si tento pracovník vytvořil 

pozitivní přístup. 
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 Velmi pozitivně probíhají nástupy nových pracovníků v zahraničních firmách. Nový 

zaměstnanec je seznámen s organizačním řádem, kulturou firmy, je představen všem kolegům 

a podrobně seznámen se svým novým pracovním místem i pracovními požadavky, které od 

něho budou očekávány.  

 

 V českých firmách je tomu bohužel naopak. Nový zaměstnanec je tzv. „hozen do 

vody“, aby ukázal, jakým způsobem se umí vypořádat s neznámými situacemi. Manažeři si 

ale neuvědomují, že tím si pracovníci vytvoří postoj k samostatné práci, ale ne spolupráci. 

 

3.15 Vědomé budování vnitrofiremní komunikace 

 

 Jak již bylo dříve řečeno, vnitrofiremní komunikace je součástí firemní kultury, kterou 

je potřeba vědomě budovat. Jak členové vedení, tak podřízení musí spolupracovat na 

vytváření jejích základních hodnot, otevřené komunikaci, spolehlivosti, otevřenosti ke 

změnám, týmové spolupráci, motivaci apod. Je třeba stanovit takové zásady, které musí být 

dodržovány všemi a jejich porušení bude považováno za selhání. 

 

Počet firem, kde vnitrofiremní komunikace je na dobré či velmi dobré úrovni je minimum. 

Mnohem více je takových, které mají s komunikací problémy. Ty dobré firmy zvládly 

komunikaci proto, že zvládly jeden podstatný rys firemní kultury, úctu k vnitřnímu 

zákazníkovi. Ty ostatní bohužel zatím nedospěli ani k tomu poznání, že jejich zaměstnanci 

jsou jejich největším bohatstvím. 

 

3.16 Cíle a účel vnitrofiremní komunikace 

 

 Správné zacílení vnitrofiremní komunikace je nejdůležitějším faktorem celého tohoto 

procesu. Pokud je tento proces nastavený na spokojeného zaměstnance, je nastaven špatně. 

Spokojený zaměstnanec je pouze přidanou hodnotou vnitrofiremní komunikace, není jejím 

cílem. 

 

 Je potřeba si uvědomit, že bez komunikace nemůže žádná skupina lidí spolupracovat. 

Účel vnitrofiremní komunikace spočívá ve schopnostech manažera efektivně využít zdroje, 
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které mu jsou svěřeny a na základě jejich využití se odvíjí  hodnota zboží nebo služeb pro 

zákazníka.  

 

Vnitropodniková komunikace v procesu managementu tvoří:[5] 

• stanovení a sdělování cílů podniku 

• zpracování a prosazování plánů pro dosažení cílů 

• efektivní využití zdrojů (např. informace, finance, materiál, lidé, know-how) 

• získávání, výběr a hodnocení spolupracovníků 

• vedení a řízení spolupracovníků 

• kontrolování a dvojitá vazba 

 

Obr. č. 6. Propojení činností managementu vnitrofiremní komunikací (Janda Patrik, 2004) 

 

Plánování 

Komunikace 

Dvojitá zpětná vazba 

Kontrolování Vedení Personalista Organizování 
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Příčiny a důsledky vnitrofiremní komunikace 

 Příčinou rozumíme stav, ovlivňující úspěšnost vnitrofiremní komunikace ještě před 

tím, než k němu dojde. Příčinami v rámci vnitropodnikové komunikace si lze představit: 

 

• komunikační nástroje • cíle komunikační sítě 

• cíle firmy • vize 

• poslání • vztah k zaměstnancům 

• vztah k zákazníkům • vztah k okolí 

 

 Důsledek je skutečnost vyplývající z příčiny. Pro aplikaci důsledku lze použít 

komunikační dovednosti z interpersonální komunikace. Důsledkem v rámci vnitropodnikové 

komunikace si lze představit: 

 

• komunikační techniky 

• cílové chování 

• interpersonální komunikace 

 

3.17 Fluktuace zaměstnanců 

 

 Většina manažerů věří, že jejich zaměstnanci mohou být přetaženi jiným 

zaměstnavatelem nabídkou vyššího platu nebo lepší příležitostí. Stejný počet zaměstnanců 

uvádí jako hlavní důvod přechodu do jiného zaměstnání především nepeněžní faktory. Které 

z těchto tvrzení je pravdivé nemůžeme stoprocentně potvrdit, jelikož je závislé na rozdílném 

vnímání rozdílných osob, tedy z pohledu zaměstnance nebo zaměstnavatele. Nelze ale 

předpokládat, že manažeři mají schopnost udržet si každého a navždy.  

 

 Přístup manažerů k zaměstnancům se mění v závislosti na vývoji trhu práce. Manažeři 

se nezabývají vysokou fluktuací zaměstnanců, pokud si mohou vybírat ze zástupu 

nezaměstnaných uchazečů žádajících o práci. Pokud manažeři neřeší fluktuaci, je minimální 

šance, že by se zabývali důvody, proč zaměstnanci dávají výpověď. 
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 Naopak v situaci, kdy ekonomické trhy začínají prosperovat, počet nových pracovních 

míst vzroste a na základě toho se sníží šance získat nové kvalifikované pracovníky, kteří si 

v této situaci mohou vybírat z velkého množství nabídek.  

 

 To znamená, že manažeři, kteří budou chtít zůstat konkurenceschopní, budou muset 

přijmout novou filosofii, která bude považovat za selhání dobrovolné odchody zaměstnanců, 

kterým šlo předejít. Následně je nutné tyto odchody analyzovat, napravit a především je nutné 

se z nich ponaučit. Dobří manažeři se snaží pochopit, proč dobří zaměstnanci odcházejí. 

 

3.17.1 Důvody odchodů uváděné zaměstnancem 

 

 Důvody odchodu uváděné zaměstnanci nejčastěji souvisí s neplněním základních 

potřeb. Tyto potřeby vycházejí především ze silných emocionálních pocitů jako je např. 

zklamání, ztráta iluzí, rozladění atd. Zde je výčet těch nejčastějších [1]: 

 

Špatný management: 

• nadržování nadřízeného ostatním – ztráta důvěry 

• nevyhovující vztah nadřízeného se zaměstnanci – nedostatek důvěry 

• neschopnost nadřízeného – ztráta důvěry 

• diskriminace – ztráta důvěry a naděje 

• obtěžování – ztráta důvěry 

• nedostatek respektu nebo podpory ze strany nadřízeného – nedostatek důvěry 

• špatná úroveň nejvyššího vedení – absence jasné vize budoucího směřování, 

ztráta důvěry 

• nedostatečná vůdčí schopnost nadřízeného -  nedostatek důvěry 

 

Nedostatek možností kariérního růstu/povýšení 

• omezení kariérního růstu – naznačují nedostatek naděje 

 

Špatná komunikace 

• nedostatečná komunikace se zaměstnanci ze strany vedení – nedostatek důvěry 

a nedocenění 



35 

 

Plat 

• benefity – nedocenění zaměstnance 

• odměňování – nedocenění zaměstnance 

 

Nedostatek uznání 

• nedostatek uznání – nedocenění zaměstnance 

 

Nedostatek školení 

• nedostatečná nabídka nebo nevyhovující organizace školení – nedocenění 

zaměstnance 

 

Nevyhovující pracovní podmínky 

• nevyhovující pracovní doba, příliš mnoho přesčasů – nedocenění zaměstnance, 

kdy organizace nepovažuje jeho spokojenost za žádoucí 

• nevyhovující pracovní podmínky – ve vztahu k zaměstnancům, nedocenění 

zaměstnance 

• jednotvárná náplň práce – kolidování s potřebou cítit se záslužně a nacházet 

v práci naplnění 

 

Nedostatek nástrojů a prostředků 

• nedostatečná úroveň technických schopností nadřízeného – ztráta důvěry 

 

Nefunkční týmová spolupráce 

• přístup spolupracovníků – ztráta důvěry 

 

Nevyhnutelné důvody 

• nevyhnutelné důvody – důvody, kterým nelze předcházet (odchod do důchodu, 

na mateřskou dovolenou, nemoc, smrt, atd.) 

 

3.17.2 Uspokojení potřeb zaměstnanců 

 

 Je nezbytné uznat, že manažer ani celá organizace nejsou schopni zabránit odchodu 

schopných zaměstnanců, ani oddálit jejich rozhodnutí odejít. Na následujícím obrázku č. 6. je 
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znázorněna kombinace stupňů kontroly zaměstnance nad svým rozhodnutím a stupňů 

kontroly zaměstnavatele nad rozhodnutím zaměstnance odejít.   

 

 V daném obrázku by se zaměstnavatel měl nejvíce zaměřit na kvadrant A, kde jsou 

zahrnuti odejití zaměstnanci, jejichž odchody bylo možné ovlivnit. Pokud odečteme 

nevyhnutelné důvody, u kterých má zaměstnavatel jen malou nebo nulovou kontrolu nad 

rozhodnutím zaměstnance odejít (např. odchody do důchodů, na mateřskou dovolenou, nemoc 

atd.), zůstává nám 95 % důvodů spadajících do tohoto. Z těchto 95 % je více než 70 % 

důvodů ovlivnitelných přímým nadřízeným.  

 

 Právě největší vedení určuje budoucí vývoj firmy, vytváří její kulturu, schvaluje 

úroveň mezd, stanovuje výši rozpočtů a jeho strategická rozhodnutí mohou přinést buď růst, 

nebo stagnaci. 

 

Obr. č. 7. Míra kontroly zaměstnavatele x zaměstnance nad rozhodnutím odejít (Leigh Branham, 

2009) 

 

 

3.17.3 Plán, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem 

 

 Každý zaměstnavatel by se velmi rád stal preferovanou volbou při rozhodování o 

novém zaměstnání. Ne vždy je ale tento požadavek skutečností. 
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 Problém často spočívá v upřednostňování krátkodobých hmatatelných přístupů před 

těmi dlouhodobými nehmatatelnými, jelikož většina lidí upřednostňuje výsledky, které lze 

získat bez delšího odkládání. 

 

 Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími motivaci a udržení zaměstnanců jsou ty 

nehmatatelné – nejčastěji se vztahující ke způsobu, jakým manažer zachází se zaměstnanci. 

 

 V konečném důsledku však nezáleží, zda jsou krátkodobé, nebo dlouhodobé, 

hmatatelné, nebo nehmatatelné. Nejvíce záleží na tom, zda se jedná o vhodné přístupy pro 

danou situaci.   

 

 Pro lepší názornost jsou jednotlivé očekávané výsledky rozčleněny do 4 kvadrantů a 

znázorněny na následujícím obrázku č. 7. 

 

Obr. č. 8. Čtyři strategické kvadranty (Leigh Branham, 2009) 

 

 

 Strategie, které společnosti využívají k motivaci svých zaměstnanců, se odvíjí nejen 

od jejich podnikatelských záměrů, ale i od velikosti a složitosti organizace.   

 

3.17.4 Plnění plánu členy vrcholového vedení 

 

 Stát se preferovaným zaměstnavatelem je záležitostí, které by ráda dosáhla většina 

organizací bez ohledu na jejich velikost či obor podnikání. Je potřeba ale počítat s vysokou 

časovou náročností, odborností, týmovou spoluprácí. 
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 Nejvyšší členové vedení zajišťují chod celého procesu, zabezpečují podporu nižším 

členům vedení, vytvářejí kulturu vzájemné důvěry, rozhodují o rozpočtech, atd.[1] 

 

 Vedoucí členové lidských zdrojů tvoří propojení mezi strategiemi společnosti a 

jejími cíli, vyrovnávají rozdíl mezi aktivitami tvořícími hodnotu a vedoucími rozhodujícími o 

snižování nákladů, pomáhají organizaci pochopit skutečné důvody, proč lidé zůstávají nebo 

odcházejí atd.[1] 

 

Manažeři nesou největší zodpovědnost, jelikož mají největší vliv na odchody 

zaměstnanců nebo jejich setrvání v organizaci. 

 

 Zaměstnanci mohou být jakkoliv stimulování k lepším výkonům, ale musí si 

uvědomit, že žádný manažer není schopen je motivovat tak, jak se mohou motivovat sami. 

 

 Jak zaměstnanci, tak manažeři mají společný úkol, na kterém musí spolupracovat. 

Jedná se o společné budování a udržení křehké rovnováhy mezi motivací a nárokováním. 

 

3.18 Formování firemní kultury 

 

 Každá firma si pod pojmem úspěšnost mnohdy představuje něco odlišného. Shodují se 

však na jednom, základ každé firmy tvoří její zaměstnanci a od jeho „pevnosti“ se odvíjí i její 

úspěch. Z toho vyplývá, že úspěšnost firmy úzce souvisí s firemní kulturou.  

 

 Firemní kultura je tvořena především jejími prvky, tedy jednotlivými zaměstnanci. To 

znamená, že se vyvíjí naprosto individuelně a každá firma má svoji firemní kulturu svým 

způsobem odlišnou. Je ale potřeba vytvořit zde minimálně jeden cíl, na který by se mohli 

všichni zaměstnanci shodně zaměřit a společně se pokusit tohoto cíle dosáhnout. 

 

 Firemní kultura je tvořena chováním zaměstnanců dané firmy, kteří ji svými činy 

neustále obměňují a obnovují. Chování zaměstnanců jsou ovlivněna jejich představami a 

postoji s jakými přistupují k hodnotám, cílům nebo vizím firmy. To vše následně velmi 

ovlivňuje způsob, jakými jsou jejich činnosti vykonávány. 
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3.18.1 Principy 

 

 Pokud budeme chtít jakýmkoliv způsobem formovat či budovat firemní kulturu, je 

nutné se zamyslet nad základními principy, které je při jejím budování nutné respektovat: [6] 

 

o firemní kulturu je součástí sdílených hodnot 

o vývoj firemní kultury je dlouhodobá záležitost 

o firemní kultura je specifická pro každou firmu 

o firemní kultura je odrazem povahových rysů a zaměstnanců 

o firemní kulturu nelze změnit či ovlivnit na základě vydaného nařízení 

o firemní kultura je součástí dalších kultur na ni působících 

o firemní kulturu je nutné neustále oživovat 

 

 Jelikož zaměstnanci ovlivňují firemní kulturu svým chováním, myšlením, nebo 

úvahami o jejich působení ve firmě, je proto nutné s každým zaměstnancem hovořit otevřeně 

o všem, co ovlivňuje jeho pracovní náplň, předávat mu včas dostatečné množství informací, 

utvářet pozitivní dojem a především, ptát se na mínění a názory zaměstnanců. 

 

 Nejen, že je lépe poznáme, ale hlavně podpoříme jejich pozitivní postoj k práci, jako 

takové.  

 

3.18.2 Hodnoty 

 

 Hodnotu ve spojení s firemní kulturu chápeme jako představu či ideu, která je chtěná, 

žádaná, uznávaná, je prvkem působícím na lidská chování a je prvkem kterého chceme 

dosáhnout.  

 

Existují ale dva typy hodnot: 

 

o instrumentální – uspokojují námi stanovené cíle 

o morální – součást lidské psychologie, specifická pro každého člověka 
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 Nezáleží ani tak na tom, kolik hodnot každý z nás má, ale způsob, jakým hodnoty 

naplňujeme a  jaké hodnoty vyznáváme a kterými se řídíme. 

 

Hodnoty sdílené jednotlivci by měly být v souladu s hodnotami stanovenými ve firmě. 

Sladění těchto přesvědčení mezi zaměstnanci a firmou je proces velmi citlivý, který vyžaduje 

čas, pochopení a trpělivost a způsob, jakým ho lze dosáhnout je přes změnu představ 

zaměstnanců. 

 

3.18.3 Důvody pro změnu firemní kultury 

 

 Nelze jednomyslně říci, v jakých situacích je nutné firemní kulturu měnit, ale, pokud 

si položíme otázku, zda by změna firemní kultury nebyla prospěšná, myslím, že proces 

obměny může začít.  

 

 Nejčastěji uváděnými důvody mající za následek vznik nové firemní kultury, nebo 

minimálně její obměnu jsou: 

 

o rozpor mezi ustálenou a požadovanou kulturou  

o přechod firmy z jedné vývojové etapy do druhé 

o generační obměny 

o změna předmětu podnikání 

o změna místa podnikání 

o změna velikosti firmy 

o změna členů vrcholového vedení 

 

 Pokud dospějeme k názoru, že změna firemní kultury je žádoucí, měly bychom 

respektovat tři základní pravidla, která by tuto změnu měla naplňovat. 

 

 Je nutné se zaměřit na klíčové zájmy našich zákazníků, členů vrcholového vedení a 

zaměstnanců. Zájmy těchto tří skupin převažují nad ostatními zájmy stanovenými v rámci 

firmy. 
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 Dalším důležitým bodem je zaměření se spíše na kvalitu vykonávané činnosti oproti 

kvalitě probíhajících procesů. To znamená, že firma by se měla zaměřit spíše na výsledek 

vykonané činnosti, než na způsob, jakým ho bylo dosaženo. 

 

 V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na inovování firemní kultury v důsledku 

neustálého vývoje okolí, ve kteréms e firma vyskytuje a na základě toho získat konkurenční 

výhody oproti ostatním. 

 

3.18.4 Změna kultury 

 

 Jakákoliv změna představuje přechod ze současného stavu do stavu námi 

požadovaného.V případě změny firemní kultury je současným stavem chápána situace, která 

je pro nás již neadekvátní a sdílení firemních hodnot je v rozporou s hodnotami zaměstnanců. 

Na základě podniknutých opatření, bychom v námi požadovaném cílovém stavu měli být 

schopni dosáhnout tohoto souladu. Opět je ale nutné nezapomínat na to, že dosáhnutím tohoto 

cíle nekončí vývoj firemní kultury. Je potřeba ji neustále vyvíjet. 

 

3.18.5 Kroky k dosáhnutí žádoucího stavu firemní kultury 

 

 Členové vrcholového vedení jsou ti, jejichž postoje a názory mají největší dopad na 

ovlivnění představ a hodnot zaměstnanců. Proto bychom se při předpokladu změny firemní 

kultury měli zaměřit především na ně. K tomu, aby byli schopni tento vývoj zvládnout, musí 

si uvědomovat důležitost jejich jednání či chování, která mají dopad na zaměstnance. Toho 

lze dosáhnout např. proškolením speciálními kurzy zaměřenými na danou problematiku. Ale 

jednoduše lze základní předpoklady členů vrcholového vedení shrnout následovně: 

 

o schopnost a ochota naslouchat zaměstnancům 

o schopnost a ochota a vytvářet sdílené hodnoty, cíle a vize  

o schopnost a ochota podporovat pozitivní představy zaměstnanců 

o schopnost a ochota učit a rozvíjet znalosti zaměstnanců 

o schopnost a ochota pomáhat 

o schopnost a ochota nechat prezentovat zaměstnance vlastní myšlenky 

o schopnost a ochota spolupracovat na základě týmové práce 
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4. Analýza problému současné situace  

 

4.1 Charakteristika společnosti 

 

 Vznik společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „ROWAN 

LEGAL“) má vazby k roku 1990, kdy bylo v tehdejším Československu opět po dlouhé době 

povoleno vykonávat klasickou advokacii. Vznik ROWAN LEGAL je spojen se založením 

advokátní kanceláře Balaštík, Fiala Profous. V období let 1992 až 2005 kancelář působila pod 

značkou Fiala, Profous, Maisner. Až po roce 2005 se přejmenovala na ROWAN LEGAL. [4] 

 

 ROWAN LEGAL působí v oblasti právního poradenství klientů jak v soukromém tak 

i veřejném sektoru. Poskytuje rady při rozvoji jejich běžné činnosti i v rámci rozvojových 

a investičních projektů. Působí především na středoevropském trhu,  a to v Bratislavě, Brně, 

Ostravě, Praze a Rize, hlavním městě Lotyšska.[7] 

 

 „Mezi klienty kanceláře patří globální i lokální společnosti, orgány státní správy, obce 

i kraje. ROWAN LEGAL pro ně zajišťuje podporu při realizaci podnikatelských plánů, 

investičních nebo rozvojových projektů, právní pomoc při nastavování procesů směřujících 

k optimalizaci a efektivitě i v rámci jejich každodenní činnosti a při řešení sporů. 

 Advokátní kancelář buduje dlouhodobě vztahy i na mezinárodní úrovni. Je členem 

prestižní mezinárodní skupiny Multilaw.“2 

 

 „ROWAN LEGAL si mezi klienty i odbornou veřejností dlouhodobě buduje pověst 

firmy poskytující profesionální poradenské služby v oblasti práva. Kvalitu a profesionalitu 

poskytovaných služeb dokazují i obdržené certifikáty a ocenění.“3 

                                                 
2 http://www.rowanlegal.com/cz/o-kancelari.html 
3 http://www.rowanlegal.com/cz/certifikaty-a-oceneni.html 
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4.2 Organizační struktura 

 

Zaměstnanci společnosti ROWAN LEGAL jsou rozdělní do 4 základních skupin, 

které se dále dělí následovně: 

• Partneři 

• Senior právníci 

• Junior právníci 

• Trainee 

 

Veškerou administrativní práci zajišťuje outsourcingová společnost nazývající se 

STERLING DILIGENCE CZ, s.r.o. (dále jen „STERLING DILIGENCE“). Pracovní pozice 

v této společnosti, které v sobě zahrnují vedení dalších, pod daný úsek spadajících sektorů, 

jsou rozděleny následovně: 

� Regionální ředitelka (zodpovídá za provoz celé společnosti) 

� Provozní úsek 

• Provozní koordinátor 

o Recepce 

o Back Office 

� Finanční úsek 

• Finanční koordinátor 

o Fakturantky 

o Finanční asistentky 

o Asistentky partnera zodpovědného za finanční úsek 

� Personální úsek 

• Personální koordinátor 

� Obchodní úsek 

• Obchodní referentka 

• Asistentka pro obchodní úsek 

• Interní redaktor 

� Klientský úsek 

• Klientské asistentky 

• Překladatelky 
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Organizační struktura v obou společnostech je nastavena liniovým vyjádřením, které 

zajišťuje, že jednotliví pracovníci podléhají pouze jednomu vedoucímu. Je zde tedy jednoduše 

vyjádřen vztah podřízeného a nadřízeného, přesné vymezení zodpovědnosti za práci, ale 

naopak zde dochází ke snížení kvality rozhodování z důvodu nedostatečného propojení 

jednotlivých úseků, zatěžování vedoucích pracovníků a vznik komplikací způsobených 

potřebou zdokonalovat pouze určitý úsek.  

 

Již z výše uvedeného rozboru organizačních struktur je patrné, že je velmi nutné 

propojit jednotlivé úseky obou společností takovým způsobem, aby nedocházelo ke 

komunikačním šumům, aby veškerá vnitrofiremní komunikace byla dostatečná, včasná, 

stručná a především jasná pro vykonávání práce 

 

4.3 Současná situace 

 

 Důvodem pro vypracování této diplomové práce bylo především to, že právě tato 

vnitrofiremní komunikace zde neprobíhá na příliš efektivní úrovni. 

 

 Pro účely zjištění základních příčin jsem vypracovala jednoduchou anketu s 29 

otázkami, kterou jsem předložila zaměstnancům obou těchto společností a pracujících 

v brněnské pobočce. Respondenty byli zaměstnanci všech pracovních pozic mimo partnerů, 

kteří se z důvodů pracovní vytíženosti nemohli účastnit. 

 

 V letošním roce, tedy roce 2010, byly v této společnosti stanoveny základní vize a 

hodnoty. 

 

4.4 Vyhodnocení dotazníku 

 

 Jelikož svoji práci vykonávám především v brněnské pobočce, zaměřila jsem se 

s danou problematikou především na ni. Na základě toho jsem vytvořila dotazník, který mi 

měla být nápomocen k objektivnímu posouzení vnitrofiremní komunikace ve společnost 

ROWAN LEGAL. Tento dotazník jsem rozmístila pouze mezi ty zaměstnance, kteří zde 

taktéž pracují.  
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 Při vyhodnocování jakéhokoliv dotazníku je potřeba si uvědomit rozdíly mezi 

ženským a mužským vnímáním okolí, a to jak na úrovni příjímání informací, tak jejich 

následného vyhodnocování. Žena snadno odhalí, kdo ke komu patří a kteří lidé se 

nesnášejí,lépe čtou řeč těla, a proto snadno prokouknou lhaní mužů v přímém kontaktu. Muž 

často lež (ženy) nerozpozná, nemá dostatečnou psychickou citlivost. Výsledky daného 

dotazníku se proto mohou velmi lišit, budou-li ji zpracovávat z větší části pouze ženy, nebo 

muži.  

 

 Celkem jsem oslovila 19 zaměstnanců, z toho 7 (36,84 %) mužů a 11 (84,14 %) žen. 

Z výsledku je tedy patrné, že převažují ženy, z čehož vyplývá, že názor na danou 

problematiku bude chápán spíše z jejich pohledu, tedy pohledu komplexního vnímání nejen 

práce jako takové, ale i firemní kultury a sociálních vztahů na pracovišti. 

 

4.4.1 Vize 

 

Vize této společnosti je spíše zaměřena na ROWAN LEGAL, ale jednoduše ji lze 

aplikovat i na STERLING DILIGENCE. Tato vize je především zaměřena na uspokojování 

potřeb zákazníků, tedy klientů a vytváření vyhovujícího pracovního prostředí pro 

zaměstnance.  

 

Společnost ROWAN LEGAL svých zaměstnanců vyžaduje především: 

 

• profesionalitu • efektivnost 

• flexibilitu • odpovědnost 

• spolehlivost • stabilitu 

• vzájemnou podporu • vzájemný respekt 

• client first  

 

Všechny tyto výše uvedené vlastnosti mají za cíl vytvoření větší 

konkurenceschopnosti na trhu advokátních kanceláří, vytvoření jména, které respektováno jak 

ze strany konkurenční kanceláří, tak zákazníků. Dosažení této vize by mělo být docíleno 
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inovativním přístupem a uspokojování potřeb zákazníků prací, ve které je obsažena přidaná 

hodnota vlastní pouze pro ROWAN LEGAL. 

 

 Z dotazování vyplynulo, že v tomto směru pracuje komunikace na velmi dobré úrovni. 

Ve většině případů se shodují budoucí cíle a vize společnosti s názory respondentů, čili 

zaměstnanců. Naopak tomu bylo s hodnotami společnosti, kdy zaměstnanci měly odlišné 

pojetí hodnot, jejich implementaci v reálném pracovním prostředí a jejich následnou 

implementaci. 

 

 Společnost ROWAN LEGAL si stanovila hodnoty v následujícím pořadí, které ale 

není možné chápat jako pořadí dle přiřazených  priorit: 

 

• profesionalita 

• efektivita  

• client first 

• spolehlivost 

• stabilita 

• týmový duch 

 

 Zaměstnanci považují výše uvedené hodnoty pouze jako určité vize, které, dle jejich 

mínění, nejsou v jejich pracovním prostředí považovány za platné a především respektované. 

Shodli se především na 2 z těchto hodnot, které jsou opravdu po zaměstnancích vyžadovány. 

Jedná se tedy o: client first a profesionalitu. 

 

 Dle mínění zaměstnanců by hodnoty měly být nastaveny následovně: 

 

• pracovní efektivita • nízké náklady na pracovníky 

• profesionalita • dojem na okolí za každou cenu 

• zájem klienta • flexibilita 

• spolehlivost • potřeby klientů a majitelů firmy 

• client first • kolegialita 

• vzájemná úcta • získat a udržet klienta 

• vzájemný respekt • týmový duch 
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• stabilita  

 

4.4.2 Komunikace s nadřízenými 

  

 V následující části jsem se spíše zaměřila na kvalitu komunikace probíhající mezi 

managementem a zaměstnanci. V první otázce ve svém dotazníku jsem se ptala respondentů 

na následující: „Dostáváte informace přímo od managementu prostřednictvím 

formálních nebo neformálních cest?“ 

 

 Z jejich odpovědí vyplynulo, že se management při předávání informací nedrží 

žádných stanovených pravidel. Ani jeden z respondentů však neuvedl, že by dostával 

informace od vedení jednoznačně neformální cestou. Předpokládám, že odpovědi byly vázány 

na vlastní zkušenosti zaměstnanců, kteří odpověděli, že informace od managementu jsou jim 

poskytovány jak formální, tak neformální cestou. Řekla bych, že se jedná o naprosto 

individuální záležitost manažerů, kteří se snaží zaměstnancům předávat informace takovým 

způsobem, který je pro ně pohodlnější a který preferují. (Graf č.1) 

 

Graf. č. 1: Dostáváte informace od managementu prostřednictvím formálních nebo neformálních 

cest? 
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 Na druhou otázku, která zní: „Nej častěji si svá sdělení se svými nadřízenými 

předáváte pomocí e-mailu, telefonu, nebo při osobním setkání?“, se odpovědi především 

shodli na tom, že k výměně, nebo předání informací dochází za pomoci ICT (Informačních a 

Komunikačních Technologií). Pouze necelá pětina zaměstnanců dostává informace při 

osobním setkání.  
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 Tento důvod může být zapříčiněn např. vzdáleností, hlavní management sídlí 

především v Praze a Bratislavě, a proto zde existuje minimální možnost osobního setkání, 

nebo také dalším důvodem může být nedostatkem času, kdy management má možnost zadávat 

svým zaměstnancům práci pomocí e-mailu i po skončení pracovní doby. (Graf č.2) 

 

Graf. č. 2: Nejčastěji si svá sdělení se svým nadřízeným předáváte pomocí e-mailu, telefonu nebo 

při osobního setkání? 
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 Na otázku: „Nej častěji si svá sdělení se svými podřízenými předáváte pomocí e-

mailu, telefonu nebo při osobním setkání?“ ne všichni mohli odpovědět takovým 

způsobem, který odpovídá realitě, jelikož ne všichni mají v rámci své pracovní pozice 

podřízené. Jestliže ale vezmu v úvahu odpovědi od respondentů, kteří mohou mluvit z vlastní 

zkušenosti, na základě ankety vyšly jejich odpovědi velmi nerozhodně a nebylo zde možné 

stanovit jednoznačnou odpověď, která by se zde vyskytovala nejčastěji. Téměř všichni se 

shodli na užití všech tří variant pro komunikaci se svými podřízenými, tedy pomocí e-mailu 

komunikují nadřízení se svými podřízenými ve 31,25 %, pomocí telefonu 35,42 % a osobní 

setkání preferuje 33,33 % z nich. 

  Nelze jednoznačně říci, že se jedná o špatný či dobrý způsob komunikace. Je nutné 

zohlednit veškeré faktory, jako jsou například potřebný čas pro zpracování daného úkolu, jeho 

náročnost, závislost na ostatních prvcích atd. (Graf č.3) 
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Graf. č. 3: Nejčastěji si svá sdělení se svým nadřízeným předáváte pomocí emailu, telefonu nebo 

při osobního setkání?   
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 Tyto 2 předchozí otázky byly spíše zaměřené na kvalitu komunikace mezi 

managementem a zaměstnanci. V následujících otázkách bych se ale ráda zaměřila na 

existenci, či neexistenci zpětné vazby mezi vedením a pracovníky. 

  

 Většina odpovědi na otázku: „Probíhá kritika Vašich neúspěchů konstruktivním 

způsobem?“ byla spíše pozitivní. Pouze 10,53 % dotázaných uvedlo, že je se způsobem, na 

základě kterého dochází ke kritice jejich práce, spíše nespokojeno. Ne vždy lze odborně 

posuzovat práci svých podřízených tak, aby si z toho druhá osoba vzala ponaučení a nehledala 

v daném problému jiné okolnosti. Každý člověk má na danou problematiku svůj vlastní názor 

a ne vždy se setká naše snaha s pochopením. Naopak by bylo velmi zarážející, kdyby se 

v daném dotazníku nevyskytla žádná ze záporných odpovědí. (Graf č.4) 

 

Graf. č. 4: Probíhá kritika Vašich neúspěchů konstruktivním způsobem? 
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 Odpovědi na otázku, která zněla: „Jsou v organizaci vytvořeny podmínky pro 

možnost konstruktivní kritiky Vašeho nadřízeného (možnost otevřeně bez zábran 

komunikovat)?“  byly nepříliš povzbuzující. Pouze 26,32 % respondentů předpokládá, že 

kritika  svých nadřízených může být určitým způsobem užitečná a nebudou za ni nijak 

postihováni. Naopak zbylých 73,68 %  (57,89 % spíše ne a 15,79 % určitě ne) respondentů 

nepředpokládá, nebo si je jisto, že kritika vlastních nadřízených není příliš vhodná a z obav , 

z možného budoucího postihu, radši mlčí. Bohužel mě výsledky odpovědí na tuto otázku 

velice nepřekvapily. Z vlastních zkušeností musím podotknout, že v situacích, kdy se vedení 

nezachovalo příliš korektně, se je zaměstnanci snažili na toto chování upozornit, ale bohužel, 

tyto snahy se minuly účinkem. Vedení si buď nechce, nebo jednoduše neuvědomuje, že jejich 

vystupování je pod „drobnohledem“ svých podřízenými a způsob, jakým se k sobě vzájemně 

chovají, tvoří určitý model pro vytvoření a budování celo-firemní  kultury. Je ale nutné brát 

v potaz malé množství zaměstnanců, kteří se zúčastnili této ankety a proto i výsledky mohou 

být zkreslené. (Graf č.5) 

 

Graf. č. 5: Jsou v organizaci vytvořeny podmínky pro možnost konstruktivní kritiky Vašeho 

nadřízeného (možnost otevřeně bez zábran komunikovat)?   
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 Při otázce: „Získáváte o Vaší práci (pozitivní i negativní) zpětnou vazbu ihned?“ 

byly výsledky opět téměř jednoznačné. Téměř všichni zaměstnanci 89,47 % se ve většině 

případů setkali s okamžitou zpětnou reakcí. Jak již bylo dříve řečeno, společnost ROWAN 

LEGAL je advokátní kanceláří, ve které je nutné, aby zaměstnanci, pracující na jednotlivých 

projektech, spolupracovali a pokud zde při zpětné vazbě dojde k nalezení nesrovnalostí, je 

nutné to oznámit a v budoucnu se jich vyvarovat.  
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 Tento způsob zpětného hodnocení práce podřízených by se za žádnou cenu neměl 

podceňovat a bylo by vhodné si minimálně stanovit určitá období, kdy bude docházet ke 

zpětné vazbě jejich uskutečněné práce. V ROWAN LEGAL jsou v současnosti stanovena 2 

základní období pro junior právníky a dále pro administrativu. Právníci jsou hodnoceni každé 

4 měsíc, tzn. 3x do roka a administrativní pracovníci jsou hodnoceni pololetně. Opožděná 

zpětná vazba může snížit jak efektivitu komunikace, ale především může vyústit až 

vyvrcholení nahromaděných výčitek, které budou řečeny v momentální psychickém stavu a 

bohužel nebudou se  

 

 Pouze 10,53 % zaměstnanců odpovědělo, že jejich práce nebyla zpětně okomentována 

a na základě těchto nevědomostí nejsou schopni posoudit, zda pracují efektivně a dle 

požadavků společnosti. (Graf č.6) 

 

Graf. č. 6: Získáváte o Vaší práci (pozitivní i negativní) zpětnou vazbu? 
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 Na otázku: „Odpovídá Vaše práce Vašim představám?“ uvedla většina 

zaměstnanců převážně pozitivní odpověď. Celkem 21,05 % z nich je svojí pracovním 

zařazením určitě spokojena a 63,16 % je téměř spokojena. Celkem 10,53 % zaměstnanců 

není v momentálním pracovním zařazení spokojeno. Dříve, než by mohla tato situace vyústit 

v závažnější problém, bylo by vhodné s danými zaměstnanci pohovořit a zjisti, jaké jsou 

jejich preference, kde by mohli uplatnit své znalosti a zkušenosti a jakou práci by rádi 

zastávali. (Graf č.7) 
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Graf. č. 7: Odpovídá Vaše práce Vašim představám? 
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4.4.3 Efektivita komunikace 

 

 V následující části jsou otázky zaměřeny na efektivitu komunikace. První otázka zní 

následovně: „Dostáváte příliš mnoho nebo zbytečné informace?“ Jednoznačně záporných 

odpovědí bylo 21,05%. Celých 63,16 % zaměstnanců odpovědělo, že tyto informace spíše 

nedostávají, což ale neznamená, že tento typ odpovědí nedostávají. Převažují však ty 

informace, které jsou pro jejich práci určitým způsobem užitečné a mohou je využít. Pouze 

15,79 % odpovědělo, že tento typ zpráv dostávají. Opět je ale nutné brát v úvahu fakt, že jsem 

danou anketu provádělo pouze s menším počtem zaměstnanců a v případě účasti většího počtu  

respondentů, by odpovědi mohly být trochu odlišné. (Graf č.8) 

 

Graf. č. 8: Dostáváte příliš mnoho nebo zbytečné informace? 
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 Moje druhá otázka: „Dostáváte dostatečné množství informaci pro Vaše pracovní 

místo?“ byla právě naopak zaměřena na to, zda zaměstnanci dostávají potřebné množství 

informací, vyžadované pro efektivní vykonávání jejich práce. Pozitivně tuto situaci hodnotí 

většina, 89,47 % (36,84 % určitě ano a 52,63 % spíše ano) ze zaměstnanců. Překvapivě nikdo 

z nich nezvolil odpověď spíše ne, ale celkem 10,53 % uvedlo, že pro svoji práci nedostávají 

dostatek informací. (Graf č.9) 

 

Graf. č. 9: Dostáváte dostatečné množství informací pro Vaše pracovní místo? 
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4.4.4 Motivace a stimulace 

 

 Úkolem manažerů v jakémkoliv pracovním prostředí je stimulovat své podřízené k 

vykonávání co možná nejkvalitnější a nejefektivnějších výkonů. Pokud dojde ke krizové 

situaci, kdy zaměstnancům dochází motivace, členové vedení musí přijít s takovým řešením, 

které bude své zaměstnance  

 

 Pro každého zaměstnance je vždy motivujícím prvkem možnost, stát se součástí 

budování a vedení organizace. Proto jsem se svými dalšími otázkami zaměřila na  

problematiku týkající se přesvědčení všech zaměstnanců, zda se považují za jeden tým, který 

svými činy vytváří budoucnost organizace. 

 

 Názor na danou problematiku jsem se pokusila zjistit z výsledků na otázku: „Máte 

možnost rozhodovat o zásadních otázkách společnosti?“ Opět z vlastní zkušenosti musím 

podotknout, že získané odpovědi mě příliš nepřekvapily. Všichni zaměstnanci se shodli na 

názoru, že nemají možnost jakýmkoliv způsobem zasahovat do budoucího vývoje společnosti 



54 

 

ROWAN LGAL. Celých 63,16 % zaměstnanců s tímto názorem s určitostí souhlasí, zbylých 

36,84 % spíše předpokládá, že jejich možnosti rozhodovat o jakýchkoliv existenčních 

otázkách této společnosti nejsou v jejich kompetenci. Bohužel, o společnosti ROWAN 

LEGAL, kde je zaměstnáno necelých 70 zaměstnanců, v současnosti rozhoduje 11 hlavních 

partnerů, kteří své pravomoci rozdělily do jednotlivých úseků tak, aby pokryli řízení celé 

společnosti. Z mého pohledu se jedná o nepříliš vhodné řešení, jelikož ne všichni partneři jsou 

schopni se dohodnout na základních otázkách budoucích činů a na základě toho dochází ke 

komplikacím při plnění 2 navzájem různých nařízení. Bohužel členové nejvyššího vedení ani 

neuvažují, že by mohli část svých pracovních povinností delegovat na své podřízené, kteří 

jsou schopni danou práci odvést na stejné úrovni kvality. Nejsem si jista, zda se jedná o 

potřebu moci, ale bohužel s rozvojem ROWAN LEGAL se navyšují i pracovních povinnosti, 

které partneři momentálně zvládají jen s velkým časovým i psychickým vypětím. (Graf č.10) 

 

Graf. č. 10: Máte možnost rozhodovat o zásadních otázkách společnosti? 
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 Na otázku: „Dal Vám Váš nadřízený někdy najevo, že si Vaší práce cení?“ byly 

výsledky velmi pozitivní. Téměř všichni zaměstnanci, tedy 95 % z nich (50-ti % zaměstnanců 

byla jejich práce určitě již v minulosti pozitivně hodnoceno, 45% nepřímo, ale spíše ano), 

odpověděli, že se setkali s oceněním jejich práce někým ze nadřízených.. Tato hodnocení mají 

velký motivujíc účinek, způsobující u zaměstnanců zvýšení pracovní výkonnosti a jejich 

efektivity. Pouze 5 % zaměstnanců odpovědělo, že jejich práce nebyla nikým oceněna, a tím 

pádem nevidí důvod pro zvýšení svých pracovních výkonů, zlepšování se v problematických 

úsecích. Chybí jim motivace, tedy důvod. (Graf č.11) 
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Graf. č. 11: Dal Vám Váš nadřízený někdy najevo, že si Vaší práce cení? 
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 Členové vrcholového vedení v současnosti používají jako motivující prvky již 

zmíněná hodnocení. Pokud zaměstnanci dosáhnou určité míry hodnocení, v závislosti na její 

výši mají nárok na prémiové hodnocení vyjádřené v penězích. V roce 2009 existovala 

možnost čerpání benefitů, který byly pro celou společnost stanoveny jednotně a to: 

• výuka cizího jazyku 

• čtvrtletní MHD kupón 

• stravenky 

 

 V současnosti není možné žádnou z těchto zaměstnaneckých výhod čerpat, jelikož zde 

dochází ke restrukturalizaci umožňující větší přehlednost výdeje benefitů a především 

vytvoření nového systému uděování benefitů ve výši, která odpovídá jejich pracovním 

výkonům. 

 

 Na otázku: „Myslíte si, že stimulace pomocí důtek/napomenutí je efektivní?“ 

pracovníci v 84,21 % odpověděli, že si ne nemyslí, že by to byl vhodný způsob, jakým 

zaměstnance upozornit na skutečnost, že jejich pracovní výkony nejsou dostačující a v jejich 

zájmu by se měli v brzké době postarat o jejich nápravu. Pouze 15,79 % z nich předpokládá, 

že se jedná o vhodný motivující systém, který umožňuje zaměstnancům zamyslet se nad 

svými pracovními výkony a hodným opatřením je odbourat tak, aby splňovali požadavky 
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společnosti ROWAN LEGAL. Dle mého názoru se nejedná o vhodný systém, který by 

zaměstnance pobídl k lepším výkonům, právě naopak. Navíc se jedná o systém, který je 

možné snadno zneužít a jeho častá aplikace v rámci společnosti může být destruktivní efekt, 

který bude mít za následek odchod jak nepříliš efektivních zaměstnanců, tak i zaměstnanců 

kvalitních. (Graf č.12) 

 

Graf. č. 12: Myslíte si, že stimulace pomocí důtek/napomenutí je efektivní? 
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 Celkový pohled respondentů na otázku: „Myslíte si, že Vás vedení dokáže 

stimulovat k lepším výkonům?“  je vyjádřen na následujícím grafu. Většina zaměstnanců, 

přesněji 84,21 %, považuje svoje vedení jako motivující prvek, který stimuluje zaměstnance 

k lepším pracovním výkonům. Pouze 15,79 % z nich je opačného názoru. (Graf č.13) 

 

Graf. č. 13: Myslíte si, že Vás vedení dokáže stimulovat k lepším výkonům? 
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4.4.5 Motivace a stimulace 

 

 V každé odborné literatuře se dočteme, že nejdůležitějším prvkem pro úspěšné 

fungování vnitrofiremní komunikace je odbornost i sociální cítění členů nejvyššího vedení. 

Úspěšnost interní komunikace také závisí na vybudované důvěře mezi nadřízenými a 

zaměstnanci. Nadřízení si musí dále uvědomit, že vlastním chováním jdou svým podřízeným 

příkladem a na základě toho by měli přizpůsobit své vystupování a především by měli zajistit 

otevřenou komunikaci, kdy se zaměstnanci nebudou obávat promluvit o potížích, které je 

sužují. Následující otázky jsou zaměřeny na úroveň řízení společnosti ROWAN LEGAL. 

 

 První otázka směřovala na problematiku začlenění pracovníků do týmu a jeho 

úspěšnosti. Přesně daná otázka zněla: „Máte pocit, že jste členem dobře vedeného týmu?“. 

Převažovaly odpovědi s kladným vyhodnocením, tzn., že většina zaměstnanců pracujících 

v týmech shledávají tuto spolupráci jako efektivní a jejich práce odvádí požadované výsledky 

požadované vedením. (Graf č.14) 

 

Graf. č. 14: Máte pocit, že jste členem dobře vedeného týmu? 
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Vyhodnocení otázky: „Schůzky pracovního týmu jsou vedeny způsobem, který vzbuzuje 

důvěru a respekt.“ opět dopadlo velmi pozitivně. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců, přesněji 

73,68 %, odpovědělo  na tuto otázku s přesvědčením, že opravdu pracovní schůzky v této 

společnosti probíhají na kvalitní úrovni. Zbývajících 26,32 % nesdílí tuto myšlenku.  
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Graf. č. 15: Schůzky pracovního týmu jsou vedeny způsobem, který vzbuzuje důvěru a respekt. 
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4.4.6 Vztah zaměstnanců k organizaci 

 

 Otázkou: „Jste hrdá/ý na to, že pracujete v této společnosti?“ zaměstnanci 

vyjadřovaly svoji oddanost a upřímnost ke společnosti ROWAN LEGAL. Všichni se 

jednomyslně shodli na tom, že tomu opravdu tak je. Celých 73,68 % z nich na tuto otázku 

odpovědělo s určitostí ano, zbylých 26, 32 % s tímto názorem spíše souhlasí. Vyhodnocení 

těchto odpovědí představuje velmi pozitivum, který si můžou členové vrcholového vedení 

přičíst především sobě. (Graf č.16) 

 

Graf. č. 16: Jste hrdá/ý na to, že pracujete v této společnosti? 

26%

74%

Určitě ano

Spíše ano 

 

 



59 

 

 Vyhodnocení odpovědí na otázku: „Jednáte v zaměstnání často ve stresu?“ byly 

dost protichůdné. 52,63 % dotazovaných s určitostí vyjádřila souhlas s prací ve stresu, naopak 

47,37 % se s prací ve stresu setkává minimálně a proto jako nejvhodnější odpověď zvolili 

variantu spíše ne. Dle mého názoru je to způsobeno pracovními pozicemi, kterými jsou 

jednotlivý zaměstnanci zařazeni ve společnosti ROWAN LEGAL a jaké nároky jsou na danou 

pozici kladeny. Předpokládám, že většina junior a senior právníků odpověděla, že opravdu 

pracují ve stresu a naopak administrativní pracovníci volili druhou variantu. (Graf č. 17) 

 

Graf. č. 17: Jednáte v zaměstnání často ve stresu? 
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 Na další otázku, která zněla: „Máte možnost přicházet s tvůrčími podněty a 

příležitost je prezentovat?“, zaměstnanci vybrali pouze dvě varianty, které si jsou navzájem 

protichůdné. I když se 73,68 % převažovala varianta s odpovědí spíše ano, manažeři by se 

měli zaměřit na důvody, které ovlivnily zbylé zaměstnance volit druhou variantu, tedy spíše 

ne, a pokusit se tyto důvody odstranit, aby k jejich opakování již v budoucnu nedocházelo a 

uvědomit zaměstnance o tom, že všichni mají v rámci společnosti stejná práva a možnosti 

přispět svými poznatky. (Graf č. 18) 
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Graf. č. 18: Máte možnost přicházet s tvůrčími podněty a příležitost je prezentovat? 
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 Odpovědi na otázku: „Jste pro Vaši práci dostatečně motivován?“ představují jeden 

z nejdůležitějších podnětů, které je možné členy vrcholového vedení ovlivnit, ale především, 

které tvoří hlavní část ovlivňující efektivitu provádění pracovních výkonů zaměstnanců. 

Necelé tři čtvrtiny (73,68 %) zaměstnanců odpovědělo, že pro výkon svoji práce jsou 

dostatečně motivování. Zbylých 26,32 % respondentů uvedla, že se necítí dostatečně 

motivována a bohužel tento předpoklad může v budoucnu představovat komplikace ve formě 

frustrovaného pracovníka. (Graf č.19) 

 

Graf. č. 19: Jste pro Vaši práci dostatečně motivován? 
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 Další, pro společnost, velmi zásadním vyhodnocením představovaly odpovědi na 

otázku znějící následovně: „Myslíte si, že komunikace uvnitř společnosti probíhá na 

dobré úrovni?“ . Na následujícím grafu je patrné, že více než tři čtvrtiny zaměstnanců 
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(78,95 %) považuji vnitrofiremní komunikaci společnosti ROWAN LEGAL na dobré úrovni. 

Vysoká úroveň interní komunikace ke značnému růstu produktivity a dokonce zisku 

společnosti. Zbylých 21,05 % nepovažuje tuto úroveň za dostačující a proto bych vedení 

doporučila si s těmito pracovníky promluvit a pokusit se najít vhodná řešení, které by, dle 

mínění zaměstnanců, úroveň vnitrofiremní komunikace zvýšilo. (Graf č.20) 

 

  Respondenti měli možnost napsat, v čem vidí největší důsledek nízké úrovně 

komunikace. Mezi nejčastější důvody byly uváděny tyto odpovědi: 

 

• pozdní informovanost managementu o 

zásadních rozhodnutích  
• záměrné zamlčování informací 

  

• informovanost pouze vybraných 

zaměstnanců 

• komunikaci uvnitř společnosti 

(shora dolů) je viditelný rozpor 

mezi proklamovanými cíly a 

skutečným jednání 

• neexistence příliš vysoké vzájemné 

důvěry 
 

 

Graf. č. 20: Myslíte si, že komunikace uvnitř společnosti probíhá na dobré úrovni? 
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5. Vlastní návrhy na zlepšení momentální situace. 

 

 Základem vnitrofiremní komunikace jsou komunikační toky uvnitř organizace, které 

by teoreticky měly být shodné s jednotlivými úrovněmi uvnitř organizace. Na základě 

výsledků z ankety, vlastních zkušenosti a rozhovory s jednotlivým zaměstnanci jsem došla 

k následujícím zjištěním. 

 

 Zaměstnanci získávají informace potřebné pro výkon své práce jak neformálními 

cestami, tak formálními cestami. Převážná většina pracovních úkonů, v naší společnosti 

nazývány jako tzv. „assignmenty“, je zadávána především pomocí e-mailu či telefonu. 

Minimum z nich je sdělováno při osobním kontaktu. Jak jsem se již dříve zmínila, tento 

důvod může být zapříčiněn např. vzdáleností, kdy hlavní management sídlí převážně v Praze a 

Bratislavě, a proto zde neexistuje mnoho příležitostí osobního kontaktu. Další příčinou může 

být časová vytíženost členů vrcholového vedení, kteří mají možnost komunikovat se svými 

podřízenými pouze v omezeném časovém úseku. Na základě vyhodnocení odpovědí 

z dotazníku se však nedomnívám, že by tento způsob výměny informací byl pro jednu nebo 

druhou ze zúčastněných stran nevyhovující. Jak nadřízení, tak podřízení jako nástroj pro 

výměnu informací používají především telefon a e-mail. 

 

 Velmi kladně posuzuji výsledky odpovědí vztahující se k problematice hodnocení 

zaměstnanců. Odpověďmi od respondentů bylo zjištěno, že k hodnocení dochází na základě 

konstruktivního postupu, se kterým je většina zaměstnanců spokojena. Důležitým faktorem 

ovlivňujícím tento výsledek je existence zpětně vazby, která v této společnosti probíhá na 

opravdu vysoké úrovni a je velmi kladně posuzována zaměstnanci. 

 

 Naopak, velmi nevyhovující podmínky jsou zde stanoveny pro kritické hodnocení 

nadřízených pracovníků. Mezi jednotlivými zaměstnanci převažuje názor, že v ROWAN 

LEGAL neexistuje možnost dát svému nadřízenému najevo, že jeho chování je nevhodné, 

nebo se způsobem zadávání jeho práce jsou nespokojeni. Velmi bych proto členům 

vrcholového vedení doporučila, aby se pokusili zjistit příčiny vzniku této teorie, zda jsou tyto 

důvody oprávněné a pokusit se zaměstnancům dát najevo, že si jsou si všichni rovni a 

kdykoliv se na ně mohou obrátit o radu. Pokud se management tímto problémem nebude 
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zabývat včas, nikdy nezajistí vzájemnou důvěru či otevřenost se zaměstnanci, kteří se jim 

následně budou obávat oznámit jakékoliv potíže 

 

 Přes to všechno se zaměstnanci považuji za součást dobře vedeného týmu, převážná 

většina se setkala s oceněním jejich práce někým z vedení, všichni jsou hrdi na ta fakt, že 

pracují v ROWAN LEGAL, téměř všichni jsou motivováni a stimulováni k vytváření lepších 

pracovních výkonů, ale bohužel nikdo z nich není přesvědčen, že by mohl jakýmkoliv 

způsobem ovlivnit budoucí dění této společnosti. Být v pozici členů vrcholového vedení, 

pokusila bych se všem zaměstnancům vysvětli, že všichni se na budoucnosti této společnosti 

podílí už jenom svými pracovními výstupy. Ale především bych se pokusila vytvářet častější 

porady, kterých by se zúčastnili opravu všichni a na kterých by se řešili budoucí otázky 

ROWAN LEGAL, kde by zaměstnanci mohli přispět svými názory. 

 

 Při otázce, zda se zaměstnanci v této společnosti považují za jednotný, pozitivně 

naladěný tým, téměř všichni s tímto názorem souhlasili. Panuje zde velmi dobrá vnitrofiremní 

kultura, ve které zaměstnanci navzájem nešíří pomluvy, či nepodložené informace, nezávidí 

si, sdílí radost s ostatními, pokud se někomu z nich podaří získat něco, po čem již delší dobu 

usilovali ať už v odosobním, nebo pracovním životě. Věřím, zaměstnanci jsou také schopni 

navzájem se podržet při těžkých chvílích, které by je potkali. 

 

 Většina předchozích problémů je důsledkem nevyhovující komunikace. Respondenti 

měli možnost v anketě napsat příčiny způsobující tento fakt a nejčastěji se shodli na: pozdní či 

nedostatečné informovanosti o zásadních změnách probíhajících napříč společností, 

záměrném zamlčování důležitých informací, viditelném rozporu již proklamovaných cílů a 

skutečným jednáním a neexistence vzájemné důvěry mezi nadřízenými a podřízenými. 

 

 Pokud členové vrcholového vedení budou ochotni vyslechnout si moje návrhy, které 

by jim měly být nápomocny pro zefektivnění vnitrofiremní komunikace s podřízenými, jejich 

největším přínosem bude spokojený zákazník. 
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6. Závěr 

 

Většina členů vrcholového vedení si již uvědomuje důležitost kvalitní komunikace ve 

firmách a někteří dokonce učinili kroky k jejímu zlepšení. Špatná vnitrofiremní komunikace 

se může projevit i navenek a velmi nepříjemně ovlivnit vnímání této společnosti našimi 

zákazníky, špatná atmosféra na pracovišti může být demotivující a zaměstnanci bez motivace 

nejsou přínosem pro tuto společnost. 

 

Cílem mojí práce bylo provést analýzu vnitrofiremní komunikace ve společnosti 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a navrhnout její případné změny, které by měly 

za následek její zefektivnění. 

 

 V analytické části jsem se pokusila shrnout aktuální stav interní komunikace na 

základě vlastních zkušeností a na základě vyhodnocení dotazníku, kterého se zúčastnily 

zaměstnanci všech pracovních pozic mimo partnerů. To mi umožnilo zajistit komplexní 

pohled na danou problematiku a získat tak odpovědi na otázky z obou stran, tedy z pozice 

podřízeného a nadřízeného.  

 

 Na základě odpovědí z dotazníku mohu říci, že vnitrofiremní komunikace v této 

společnosti funguje na dobré úrovni, až na určité rozpory v názorech podřízených, kteří jsou 

dle jejich mínění přehlíženi, a jejich práce je nedoceněna. 

 

 Všichni zaměstnanci jsou však otevřeni změnám, proto, pokud se vedení rozhodne 

začít s aplikováním metody umožňující zefektivnění interní komunikace, mohou se, dle mého 

mínění, spolehnout na pomoc ze stran svých zaměstnanců. 
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11. Vzor dotazníku 

  

Anketa – úroveň vnitrofiremní komunikace 

 

 Anketa, kterou právě čtete, je zcela anonymní a bude sloužit jako podklad pro 

zmapování úrovně komunikace ve společnosti a dále bude sloužit jako podklad pro 

analytickou část mé diplomové práce.  

 Cílem této ankety je zjištění informací sloužících k vytvoření reálného obrazu interní 

komunikace, proto bych Vás ráda požádala, aby Vaše odpovědi byly co možná nejpravdivější. 

V anketě nejsou ani správné ani špatné odpovědi, opravdu záleží pouze na Vašem skutečném 

názoru na danou problematiku. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit přes moji emailovou 

adresu: lucie.hladikova@gmail.com 

 

 

1. Jaké jsou, podle Vašeho názoru, cíle této společnosti? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 

2. Na čem jsou, podle Vašeho názoru, nastaveny hodnoty v této společnosti ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zvolte, prosím jednu z následujících variant a nehodící se škrtněte : 

[1] ur čitě ano  [2] spíš ano  [3] spíše ne  [4] určitě ne 

 

3. Dostáváte informace přímo od managementu prostřednictvím formálních nebo 

neformálních cest?      

  

4. Nejčastěji si svá sdělení s Vašimi nařízenými předáváte pomocí: 

1 2 3 4 
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e-mailu      

telefonu 

osobního setkání 

  

5. Nejčastěji si svá sdělení s Vašimi podřízenými předáváte pomocí: 

e-mailu      

telefonu 

osobního setkání 

6. Probíhá kritika Vašich neúspěchů konstruktivním způsobem? 

 

7. Jsou v organizaci vytvořeny podmínky pro 
možnost konstruktivní kritiky Vašeho nadřízeného (možnost otevřeně, bez zábran 
komunikovat)? 

 

8. Získáváte o Vaší práci jak pozitivní, tak 
negativní zpětnou vazbu ihned? 

 

9. Odpovídá Vaše práce Vašim představám? 
 

10. Dostáváte příliš mnoho nebo zbytečné 

informace? 

 

11. Dostáváte dostatečné množství informací pro 

Vaši práci? 

 

12. Dostáváte informace příliš brzo, pozdě, nebo včas? 

  

13. Máte možnost rozhodovat o zásadních otázkách společnosti? 

 

14. Dal Vám Váš nadřízený někdy najevo, že si Vaší práce cení? 

 

15. Myslíte si, že stimulace pomocí důtek/napomenutí je efektivní? 

 

16. Myslíte si, že vedení Vás dokáže dobře stimulovat k lepším výkonům? 
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17. Máte pocit, že jste členem dobře vedeného 
týmu?  

 

18. Schůzky pracovního týmu byly vedeny způsobem, který vzbuzuje důvěru a respekt? 

 

19. Jste hrdá/ý na to, že pracujete v této společnosti? 

 

20. Jednáte v zaměstnání často ve stresu? 

 

21. Máte možnost přicházet s tvůrčími podněty a příležitost je prezentovat? 

 

22. Jste pro Vaši práci dostatečně motivován? 

 

 

23. Máte možnost přicházet s tvůrčími s tvůrčími podněty a příležitost je prezentovat? 

 

24. Myslíte si, že komunikace uvnitř společnosti je na dobré úrovni? 

 

 

25. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli určitě nebo spíše ne, uveďte prosím 
důvody? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Vyberte prosím, která z následujících odpovědí je ve vztahu ke společnosti pravdivá. 

 

26. Každý zaměstnance je součástí týmu, rozvíjí a buduje spolupráci s  

ostatními.          ANO / NE 

27. Zaměstnanci tvoří plně funkční a pozitivně naladěný tým.   ANO / NE 
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28. Zaměstnanci nešíří pomluvy a nepodložené informace o svých kolezích 

a nenaslouchají těmto pomluvám.      ANO / NE 

29. Všichni zaměstnanci jsou si rovni, nikdo se nepovyšuje nad ostatní. ANO / NE 

30. Zaměstnanci si nezávidí, ale mají naopak radost, pokud se někomu  

něčeho podaří dosáhnout jak v pracovním, tak osobním životě.  ANO / NE 

 

 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a objektivní odpovědí. 

 

 

Bc. Lucie Hladíková 

studentka VUT v Brně fakulty podnikatelské 

 

 

 


