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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou interní komunikace ve vybrané společnosti. 

Teoretická východiska práce odhalují poznatky o komunikaci jako takové 

a o komunikaci uvnitř firmy. Praktická část analyzuje aktuální stav vnitropodnikové 

komunikace v daném podniku prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě 

výsledků tohoto šetření jsou pro firmu navrhnuta doporučení vedoucí k zefektivnění 

vnitropodnikové komunikace. 

Abstract 

The diploma thesis concerns the internal communication in the company which 

I have selected. The theoretical part of the thesis describes generally the findings about 

communication and internal communication. The body focuses on an analysis of the 

internal communication within the selected company, using the questionnaire. 

The analysis includes recommendations based on the results of the survey, which could 

enhance the effectiveness of internal communication within the company structure. 

Klíčová slova 

Interní komunikace, přenos informací, komunikační dovednosti, motivace. 
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Internal communication, information flow, communication skills, motivation. 
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ÚVOD  

Komunikace je součástí kaţdodenního ţivota a také v pracovním procesu hraje 

významnou roli. Jedná se o interakci dvou a více lidí, kteří mají stejný cíl – dorozumět 

se. Slyšet automaticky neznamená porozumět, stejně tak mluvit není to stejné jako 

komunikovat. Je nutné osvojit si komunikační dovednosti, jako je například 

naslouchání, poskytování a přijímání zpětné vazby. 

Komunikace v zaměstnání se můţe zdát jako samozřejmost, interní komunikaci je 

však potřeba věnovat pozornost a rozvíjet ji ke spokojenosti všech zaměstnanců. Přenos 

informací (v různých podobách) je stěţejní součástí pracovního procesu, bez kterého by 

firma bezpochyby nemohla fungovat. Efektivní interní komunikace má za cíl zajistit 

plynulost toku informací ve firmě všemi směry, napomáhá dobrým interpersonálním 

vztahům a podporuje celkovou pracovní spokojenost a s ní související úspěšnost 

podniku.  

Vnitropodniková komunikace je často zanedbávána, protoţe jí chybně není 

přikládána dostatečná důleţitost. Neefektivní interní komunikace přitom můţe přinést 

řadu problémů. Jedním z nich je například šíření chybných informací (popř. nesprávné 

šíření informací), které můţe vést ke sníţení efektivity pracovní činnosti, ke sníţení 

efektivity výroby. Dalšími problémy, které můţe špatně nastavená vnitropodniková 

komunikace přinést, jsou interpersonální konflikty na pracovišti, s nimi spojená 

nedůvěra, demotivace, které můţou vést aţ ke zvýšení fluktuace zaměstnanců. Zmíněné 

problémy zvyšují náklady, coţ je v rozporu s cílem firmy – minimalizovat náklady 

a maximalizovat zisk. Právě investice do interní komunikace mohou napomoci 

dosaţení těchto cílů, protoţe spokojený, loajální a kompetentní zaměstnanec má pro 

firmu značný přínos. 

Je tedy zřejmé, ţe efektivní interní komunikace přináší lepší atmosféru ve firmě, 

spokojenější zaměstnance, sniţuje náklady spojené s vysokou fluktuací zaměstnanců 

a s neefektivní produkcí a tím napomáhá zvýšení úspěšnosti celého podniku. Je nutné 

počítat s tím, ţe dosaţení plně fungující a efektivní interní komunikace je běh na 

dlouhou trať. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je na základě rozhovorů a dotazníkového šetření zmapovat 

současnou situaci vnitropodnikové komunikace ve vybrané firmě, dále zjistit 

spokojenost zaměstnanců s vnitropodnikovou komunikací, odhalit moţné slabiny 

a navrhnout řešení ke zlepšení interní komunikace.  

Teoretická část práce shromaţďuje poznatky různých autorů k problematice 

komunikace obecně a komunikace uvnitř firmy.  

Úkolem analytické části je nejprve na základě informací získaných rozhovory 

s vedením a prostudováním firemních materiálů definovat prostředky komunikace 

vyuţívané ve firmě ALPS Electric Czech, s.r.o. Následuje dotazníkové šetření, které 

má za cíl zjistit názory, postoje, spokojenost zaměstnanců se současným stavem 

a funkčností vnitropodnikové komunikace firmy a současně odhalit potenciální 

problémy komunikace. Na základě zjištěných informací jsou pro firmu formulovány 

návrhy řešení, které napomůţou k efektivnější interní komunikaci, potaţmo ke zvýšení 

pracovní motivace. 

  

Metodika 

V teoretické části práce bylo vyuţito zejména studia odborné literatury. Je čerpáno 

z informačních zdrojů zabývajících se daným tématem. Odborné publikace 

a internetové zdroje jsou citovány podle současné normy.  

V praktické části práce byly zvoleny techniky dotazování, kde otázky přicházejí ze 

strany tazatele a odpovědi jsou reakcí respondenta. Základními podobami dotazování 

jsou rozhovor, dotazník a anketa. Rozhovor je moţné rozdělit podle míry standardizace 

na standardizovaný, neboli strukturovaný, kde jsou otázky předem pevně stanoveny, 

dále můţe být polostandardizovaný nebo nestandardizovaný, který nemá přesně 

stanovené otázky a jejich pořadí. Dotazník a anketa jsou určeny k vyplnění samotnými 

respondenty. Rozdíl je především v základním souboru, u ankety není přesně 

vymezitelný a zajistitelný. Anketu můţeme nazvat také jako neadresné dotazování, 

záleţí zcela na aktivitě respondenta, zdali se rozhodne výzkumu účastnit. Charakter 
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neadresného dotazování je spíše orientační. Oproti tomu adresné dotazování (dotazník) 

je vnímáno jako reprezentativní – oslovuje předem definovanou skupinu respondentů. 

Dotazník můţe mít formu papírovou, nebo elektronickou.  Během výzkumu bylo 

vyuţito polostrukturovaného rozhovoru s vedením firmy a dále elektronická i papírová 

verze dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je zjistit vnímání základních prvků 

komunikace a vyhodnocení jejich kvality. Výsledky průzkumu by měly být po 

projednání s managementem prezentovány všem zaměstnancům a to bez zkreslení. 

(Bedrnová, Jarošová, Nový, 2012, s. 32–57; Holá, 2011, s. 104–117; 

Nový, Surynek, 2006, s. 266–270) 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Pojem komunikace 

Komunikujeme kaţdý den, většinou se ale nezamýšlíme nad pravým významem 

pojmu komunikace. V různém kontextu můţe mít komunikace naprosto odlišný 

význam. Pro účely diplomové práce se budu zabývat komunikací ve smyslu výměny 

informací. Existuje řada definicí a pohledů na význam tohoto pojmu.  

Pojem komunikace je latinského původu a znamená spojovat něco.           

(Mikuláštík, 2003, s. 18 – 19) 

Komunikace pochází z latinského communicaire, coţ v překladu znamená sdílet, 

oznámit, účastnit se, dorozumívat se. Jedná se o proces, během něhoţ dochází 

k výměně významů mezi lidmi za pomoci smluvené soustavy symbolů. Tou je 

především jazyk, ale můţeme komunikovat například i emoce, ke kterým jazyk jako 

takový často nepotřebujeme. (Adair, 2004, s. 16) 

Komunikací se rozumí oboustranný proces přenosu a příjmu sdělení z jedné osoby 

na druhou. Ve významu komunikace mezi lidmi hovoříme o sociální komunikaci. 

(Vymětal, 2008, s. 22) 

Sociální komunikace je sdělování zpráv v mezilidském styku. Veškeré lidské 

chování je součástí komunikace a „není moţné nekomunikovat s druhým člověkem“. 

(Pavlíčková, 2008, s. 23) 

Jedná se o proces přenosu informací, který je oboustranný. Hlavním cílem je 

dosáhnout vzájemného porozumění. (Jana Holá, 2006, s. 3) 

1.2 Proces komunikace 

Proces komunikace zjednodušeně znázorňují komunikační modely. Obecný model 

komunikace zobrazuje přenos sdělení ve formě signálu od odesílatele k příjemci. 

Sdělení je zakódováno (pomocí komunikačního jazyka), prochází komunikačním 

kanálem k příjemci, který jej dekóduje. Poté příjemce reaguje zpětnou vazbou. Přenos 

sdělení je zatíţen komunikačním šumem. Celý proces je tedy ovlivněn mnoha vlivy a je 
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úspěšný jen tehdy, kdyţ příjemce po dekódování získá stejné sdělení, které odesílatel 

zamýšlel při jeho kódování. (Vymětal, 2008, s. 30) 

 

 

Obr. 1 Komunikační model (Zdroj: zpracováno dle (Vymětal, 2008, s. 30)) 

Při tvorbě sdělení a následném kódování je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, 

zejména to, komu je sdělení adresováno, za jaké situace – v jakém prostředí se 

komunikace odehrává. Odesílatel by měl být schopen vcítit se do role příjemce 

a správně odhadnout, jak bude konkrétní příjemce sdělení dekódovat. 

Charakter sdělení, charakter příjemce, rychlost, náklady, moţnost zpětné vazby jsou 

hlavní faktory, podle kterých volíme vhodné komunikační médium. 

Celý komunikační proces doprovází tzv. komunikační šum. Jedná se o veškeré 

rušivé vlivy, které mění podobu sdělení a způsobují, ţe příjemce po dekódování chápe 

sdělení jinak, neţ bylo zamýšleno. Můţe se jednat o fyzické vlivy (hluk), 

psychologické vlivy (emoce, předpojatost), příjemce mohou také ovlivňovat různá 

fyziologická omezení (pocit hladu, špatný zrak/sluch), dále můţe dojít k nedorozumění 

v důsledku pouţití rozdílného jazyka, nářečí apod. V kaţdém jazyce rozlišujeme 

denotativní a konotativní význam. Denotativní význam je pravý obsah pojmu, zatímco 

konotativní význam je subjektivní, zahrnuje myšlenky, pocity, postoje, názory. Běţně 

má sdělení aţ ze 70 % význam konotativní a jen 30 % význam denotativní. Můţe tedy 

snadno dojít ke špatné interpretaci sdělení. Některé druhy šumů můţeme předpokládat 

a pokusit se je omezit. (Mikuláštík, 2003, s. 26) 
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Při dekódování příjemce interpretuje sdělení na základě předchozích zkušeností. 

Příjemce by měl v průběhu komunikace aktivně naslouchat, coţ umoţní snazší 

a přesnější pochopení sdělení.  

Zpětná vazba je velmi důleţitá součást komunikačního procesu. Jedná se o reakci na 

přijatou zprávu. Dokládá, ţe komunikace je opravdu oboustranný proces. Odesílatel je 

informován, zdali bylo sdělení správně pochopeno, zdali příjemce se sdělením souhlasí, 

zdali potřebuje doplňující informace. Zpětná vazba by měla být předána co nejdříve po 

přijetí zprávy. Efektivní zpětná vazba pomáhá k dosaţení úspěšného vyjednávání. 

Účinná zpětná vazba by měla být konkrétní, popisující, načasovaná, jasná.         

(Vybíral, 2008, s. 30 – 35) 

1.3 Druhy komunikace 

Komunikaci můţeme členit podle řady hledisek. Rozlišujeme intropersonální 

komunikaci, kdy komunikujeme sami se sebou – např. při přípravě na důleţitou 

komunikační akci. Opakem je interpersonální komunikace, jedná se o komunikaci mezi 

dvěma a více lidmi – dialog, vyjednávání, interview, apod. (Mikuláštík, 2010, s. 32) 

Nejčastější členění komunikace je na verbální a neverbální. V praxi ovšem není 

moţné tyto dva druhy komunikace jednoznačně oddělit. Neverbální komunikace 

doprovází verbální část. V průběhu komunikačního procesu věnujeme pozornost tomu, 

co se nám komunikující snaţí sdělit prostřednictvím mluveného projevu (verbální část). 

Nevnímáme pouze obsah sdělení, ale působí na nás také to, jak se komunikující tváří, 

sledujeme jeho postoj, gesta – tedy neverbální část projevu. (Bedrnová, Nový,       

2007, s. 182) 

Poměr, v jakém jsou vyuţívány výše zmíněné druhy komunikace je následující: 

 neverbální komunikace 45 %, 

 verbální komunikace 55 %. 

Poměr se můţe lišit podle náplně zprávy. Jedná-li se o informaci s logickými 

argumenty, převaţuje aţ ze 70 % verbální forma, kdeţto u emocionálních sdělení je 

podíl neverbálního projevu aţ 90%. (Mikuláštík, 2010, s. 26) 



TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

17 

 

Neverbální komunikace můţe celý komunikační proces usnadnit, můţe prozradit 

mnohé o osobě, se kterou komunikujeme. Je ţádoucí učit se číst mimořečové projevy. 

Neverbální komunikace zahrnuje: 

 gestiku – pohyby rukou, 

 mimiku – pohyby obličejových svalů a očí,  

 proxemiku – vzájemnou vzdálenost od osoby, se kterou komunikujeme, 

 posturologii – postoj těla, 

 význam barev, styl oblékání atd. (Pavlíčková, 2008, s. 23–24) 

Členění komunikace je moţné doplnit o paralingvistiku. Jedná se o mimojazykový 

faktor, který dokresluje verbální projev a je typický pro kaţdého jedince. Řadíme sem 

například hlasitost projevu, tón řeči, pomlky, rychlost řeči, plynulost, věcnost hovoru 

atd. (Vymětal, 2008, s. 115) 

Komunikační styly vyuţívané ve specifických situacích jsou následující: 

 konvenční – jedná se o formální styl komunikace, dodrţuje společenské zvyklosti 

– pozdravy, seznamování, apod., 

 konverzační – slouţí pro potřebu popovídat si, pobavit se, k udrţení dobrých 

interpersonálních vztahů, 

 operativní – vyuţívaný k uspokojování běţných potřeb – jednání na úřadě, při 

pracovní činnosti apod., 

 vyjednávací – vyuţívaný k vyřešení problému, snaha dosaţení kompromisu, 

 osobní – zastoupený zejména v osobním a intimním ţivotě. 

(Plaňava, 2005, s. 47–48) 

Dále je moţné rozlišit dvě úrovně komunikační roviny: 

 racionální – komunikace je udrţena v předem daných mezích (lze rychleji dospět 

k závěru) díky vyuţití rozumové části komunikace, 

 emocionální – důraz je kladen spíše na formu sdělení, způsob podání, individuální 

názor, pocity. (Vymětal, 2008, s. 113) 
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1.4 Efektivní komunikace 

Řada lidí si plete komunikaci s informováním. Fakt, ţe umíme mluvit ovšem 

neznamená, ţe umíme i komunikovat. K dosaţení efektivní komunikace je nutná snaha 

porozumět. (Hloušková, 1998, s. 41) 

Efektivní komunikaci je moţné definovat jako proces, kde dochází k účelné výměně 

informací mezi subjekty, které se vzájemně respektují, jsou schopny sdělení správně 

kódovat a dekódovat a dále poskytnout (respektive akceptovat) zpětnou vazbu.                          

(Bedrnová, Nový, 2007, s. 196) 

Existuje několik dovedností, díky kterým se komunikace stává efektivnější. Jedná se 

zejména o naslouchání. Pojem slyšení je schopnost smyslových orgánů a poslouchání 

je dovednost, kterou je moţné, respektive nutné, se naučit. (Mikuláštík, 2010, s. 85) 

 

Obr. 2 Model procesu naslouchání (Zdroj: zpracováno dle (DeVito, 2008, s. 104)) 

Obrázek č. 2 popisuje model procesu naslouchání. Jednotlivé fáze se překrývají, při 

naslouchání tedy provádíme všech pět procesů současně. Nejprve přijímáme řadu 

signálů – verbálních i neverbálních, uţ v této fázi je nutné zapojit pozornost. (DeVito, 

2008, s. 104)  

Je zde vyuţíván tzv. selektivní filtr, díky kterému rozlišujeme nezávaţná sdělení od 

těch podstatných. Následuje velmi důleţitá fáze porozumění, kdy bychom měli 

pochopit obsah sdělení. Je dobré parafrázovat myšlenky druhého, uvádět si informace 
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do souvislostí, ptát se a nedělat si unáhlený úsudek. Další fází je zapamatování, kdy si 

informace systematicky uloţíme do paměti. Následuje fáze hodnocení, kdy zkoušíme 

hledat skryté významy sdělení nebo jej kriticky analyzovat. Velmi důleţitou fází je 

reakce, zpětná vazba, která probíhá v průběhu konverzace (vyjadřuje podporu 

mluvčímu) anebo po ukončení řeči mluvčího, kdy hodnotíme, vyjadřujeme svůj názor, 

ptáme se. (DeVito, 2008, s. 103–110; Mikuláštík, 2010, s. 86) 

Efektivní naslouchání je definováno jako intelektuální a emocionální proces, jehoţ 

výstupem je nalezení správného názoru a pochopení věci. (Pavlíčková, 2008, s. 25) 

Naslouchání je dovednost, které lze dosáhnout při dodrţování několika pravidel: 

 nemluvte a nechte mluvit druhého, 

 projevte zájem, naslouchejte,  

 věnujte druhému vaši pozornost a trpělivost,  

 tlumte svůj temperament, na kritiku reagujte klidně,  

 klaďte doplňující otázky, parafrázujte. (Koontz, Weihrich, 1993, s. 523–524) 

Efektivní komunikací je tzv. otevřená komunikace – zaměstnanci se mohou beze 

strachu vyjádřit k dění ve firmě, setkávají se s nadřízenými a otevřeně řeší konkrétní 

problémy. Otevřená komunikace je zaloţena na kultuře firmy, odvaze a vzájemném 

respektu. (Holá, 2011, s. 76) 

Dalším předpokladem úspěšné komunikace je zpětná vazba. Komunikace je 

kompletní pouze pokud příjemce sdělení pochopí. Zdali byla komunikace správně 

pochopena, můţeme zjistit jen s pomocí zpětné vazby. (Weihrich, Koontz,                 

1993, s. 523) 

Zpětná vazba v podniku slouţí jako prostředek komunikace pracovníků 

s managementem a také k odhalení nefunkčnosti interní komunikace a k jejímu 

vylepšení. Zpětná vazba by měla probíhat na třech úrovních – mezi pracovníky 

a manaţery, dále na úrovni týmů a samozřejmě na úrovni celofiremní. Informace 

z jednotlivých úrovní se prolínají a slouţí k lepšímu nastavení vnitropodnikové 

komunikace. (Holá, 2011, s. 76) 

Jistou formou zpětné vazby je tzv. 360 stupňová zpětná vazba. Slouţí k hodnocení 

konkrétního pracovníka. Hodnocení postihne širší profil hodnoceného, protoţe není 
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hodnocen pouze nadřízeným, ale i spolupracovníky a podřízenými, kteří jsou v rámci 

své pracovní činnosti v kontaktu s daným zaměstnancem. Nevýhodou je značná časová 

a administrativní náročnost nebo neochota zaměstnanců hodnotit se navzájem. Tento 

prostředek můţe být ale velmi efektivní a přináší mnoho informací z různých úhlů 

pohledu. (Duda, 2008, s. 87) 

1.5 Problémy v komunikaci  

Nejčastějšími projevy chybné komunikace jsou nedostatečné, neúplné 

a nejednoznačné informace. Tyto nedostatky mohou způsobit informační vakuum nebo 

informační šum, který můţe sniţovat efektivitu činnosti podniku. Problém většinou 

spočívá v tom, ţe manaţeři podceňují samotnou komunikaci a domnívají se, ţe 

podstatou komunikace je jen sdělit informaci (se kterou je moţné snadno manipulovat), 

komunikace funguje sama o sobě (kdo něco nepochopí, zeptá se), nastavený 

komunikační systém vyřeší všechny problémy. Nefungující interní komunikace vede 

k demotivaci, pasivitě, frustraci, coţ můţe vyústit ve vysokou fluktuaci zaměstnanců, 

nedosaţení vytyčených cílů, ztrátu konkurenceschopnosti firmy apod. Efektivní 

vnitropodniková komunikace je úzce spojena a ovlivněna interpersonálními vztahy, 

které je nutné budovat, udrţovat a zvyšovat úroveň spolupráce zaměstnanců.         

(Holá, 2011, s. 80 – 81) 

Dobrý manaţer by se měl soustředit na hledání příčin komunikačních problémů 

místo řešení jejich následků. Moţné překáţky v efektivní komunikaci jsou následující: 

 Nedostatečné plánování – je nutné pečlivě naplánovat obsah sdělení, zvolit 

vhodný komunikační kanál a správné načasování. 

 Nejasné představy – abychom předešli zmatkům, je třeba se na věc dívat jak 

z pohledu odesílatele, tak i z pohledu příjemce sdělení a vyjasnit si veškeré 

podmínky a předpoklady, které se sdělením souvisí. 

 Nepřesně vyjádřené sdělení – sdělení musí být správně zakódováno, je třeba 

zamyslet se nad volbou slov, strukturou sdělení, vyvarovat se dvojznačných slov.  

 Neosobní komunikace – komunikace „z očí do očí“ stále zůstává efektivnější 

z hlediska otevřenosti a důvěry jednotlivých stran. 
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 Nedůvěra, obavy – právě výše zmíněná důvěra můţe předejít zatajování nebo 

překrucování informací v rámci podniku. 

 Špatné naslouchání – pozorným nasloucháním lze předejít kaţdodenním 

frustrujícím situacím, pomáhá ke zlepšení mezilidských vztahů, k lepší spolupráci 

manaţerů, a tedy i ke zvýšení efektivity činností podniku. 

 Přemíra informací – nadměrné mnoţství informací můţe vést k tomu, ţe lidé 

začnou informace přehlíţet a dopouštět se chyb, často jsou informace odkládány, 

upřednostňují se snadnější, méně časově náročné úkoly, před sloţitějšími, které 

mohou být ale důleţitější. (Koontz, Weihrich, 1993, s. 517) 

Jednou z forem problémové komunikace je kritika. Kritika v komunikaci je 

vymezena jako hodnocení, posuzování, zpochybňování nebo negace výsledku určité 

činnosti nebo názoru s výčtem chyb. Kritika je nezbytnou součástí ţivota, ne vţdy ale 

bývá akceptována. Důsledkem je často odmítání, nepřátelství nebo agresivita, protoţe 

kritika můţe zraňovat lidskou pýchu, sniţovat sebevědomí a ne vţdy je zcela 

objektivní. (Vymětal, 2008, s. 153) 

Efektivní kritika by měla mít kultivovanou formu a být sdělována konstruktivním 

způsobem. Je důleţité zaměřit ji na konkrétní aktivitu, ne na člověka. Efektivní kritika 

probíhá vţdy mezi čtyřma očima, je dobré nejprve vyzdvihnout vlastní chyby a začít 

s pochvalou, dále diskutovat o chybách – nechat prostor k vysvětlení situace. 

S kritizovaným jednáme jako s rovnocenným partnerem, snaţíme se vyhnout 

nepřátelskému charakteru konverzace. Kritiku je nutné chápat jako prostředek 

k napravení nedostatků a zlepšení určitého stavu. (Mikuláštík, 2010, s. 234; 

Vymětal, 2008, s. 153–154) 

V důsledku neefektivní komunikace se často dostáváme do problémových – 

konfliktních situací. Konflikt je moţné vymezit jako přímý střet                 

protichůdných sil, doprovázený maximalizací napětí mezi nimi. (Bláha, Kaňáková, 

Mateicius, 2005, s. 225) 

Je moţné jej chápat také v pozitivním smyslu jako zdroj ţádoucích změn, řešení 

nakupených problému a uvolnění napětí. Pozitivní konflikt můţe být tvůrčím 

procesem, který napomáhá otevřené diskuzi a sdílení názorů na řešení problémů.       
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Ve většině případů je ale konflikt vnímán jako děj negativní a stresující. Negativně 

v něm působí strach, nejistota a agrese. Takové konflikty jsou vyuţívány k prosazení 

vlastního názoru, k udrţení dominantního postavení, k obviňování a k manipulaci. 

Často jsou doprovázeny značným emočním zabarvením, ztrátou sebekontroly 

a racionálního nadhledu. Existuje mnoho příčin vzniku konfliktů. Je moţné jim 

předcházet respektováním vzájemné pozice všech účastníků a ujasněním vlastních rolí, 

postojů, zájmů a cílů. (Pavlíčková, 2008, s. 32; Vymětal, 2008, s. 156–157) 

 

Obr. 3 Styly řešení konfliktů  (Zdroj: zpracováno dle (Bedrnová, Nový, 2007, s. 254; Pavlíčková, 

2008, s. 33)) 

Nejčastější styly řešení konfliktu jsou následující: 

 Soutěţení 

Při kompetitivním jednání vysoce převaţuje snaha sebeprosazení nad spoluprací. 

Vyuţívá se strategie výhra – prohra, jediným cílem je mít pravdu a porazit partnera. 

Často se objevují prvky nátlaku, výhruţky, manipulace a agresivity. Tento styl je 

efektivní pouze krátkodobě, protoţe z něj můţe vzejít řada dalších konfliktů.  

 Vyhýbání se 

Hlavním cílem je vyhnout se řešení konfliktu a zůstat neutrální. Strategií tohoto 

stylu je prohra – prohra. Je vhodné ji pouţít, pokud existuje důleţitější problém, který 

je nutné akutně řešit, pokud konflikt doprovází příliš mnoho emocí, pokud potřebujeme 

více času k získání potřebných informací o problému nebo pokud existuje někdo, kdo 

by mohl daný konflikt vyřešit efektivněji. Kaţdopádně není dobré ignorovat příčinu 
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problému a předstírat jeho neexistenci. V případě, ţe problémy nejsou opakovaně 

řešeny, mohou se projevit dlouhodobou frustrací a napětím. 

 Přizpůsobení se 

Jednání je kooperativní, ale ne sebeprosazující. Strategií je prohra – výhra, při uţití 

této strategie jsme hodnoceni pozitivně, ale zároveň můţeme působit jako slabí 

partneři. Hlavním cílem je udrţení dobrých pracovních vztahů, snaha nerozzlobit si 

konfliktního partnera. Dlouhodobě se tato strategie jeví jako neefektivní, protivník 

můţe našeho jednání zneuţít. 

 Kooperace 

Strategií je oboustranná výhra, jednání je sebeprosazující i kooperativní. Společná je 

snaha najít nejlepší moţné řešení a maximalizovat výsledky. Oba partneři jsou 

spokojení, to posiluje spolupráci, důvěru a vzájemné vztahy. Převaţuje snaha nalezení 

oboustranně výhodného řešení. Efektivní a tvůrčí zvládnutí situace je velice vhodné při 

dlouhodobější spolupráci. Toto řešení problému je fair, protoţe zohledňujeme svoje 

zájmy stejnou měrou jako zájmy druhé strany. 

 Kompromis 

Podstatou kompromisu je rychle dosáhnout dohody. Přináší jen částečné uspokojení 

obou stran, obě strany musí udělat řadu ústupků. Dohoda je tedy spíše rychlá a dočasná, 

neţ účinná a praktická.  

Výběr strategie je vţdy nutné přizpůsobit aspektům konkrétní situace, přičemţ 

z dlouhodobého hlediska je nejlepší společné řešení problému, tedy konsenzus.  

(Bedrnová, Nový, 2007, s. 255–256; Bláha, Kaňáková, Mateicius, 2005, s. 226; 

Pavlíčková, 2008, s. 33–34) 

Čtyři fáze řešení konfliktní situace jsou následující: 

1. Nejdříve by měl účastník konfliktu rozebrat problém ze svého úhlu pohledu, 

uvědomit si, jaký má situace dopad na něj, jaká jsou skutečná fakta. 

2. V další fázi se snaţí oba účastníci posoudit problém společně. Je nezbytné 

uvědomit si rozdílné vnímání – pozorně naslouchat, dávat zpětnou vazbu, vnímat 

pocity partnera, hledat shody ve faktech a cesty ke vzájemným ústupkům. 

Dosahováním kompromisů je moţné najít nové moţnosti řešení.  
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3. Nakonec by mělo dojít ke zhodnocení řešení a stanovení míry spokojenosti obou 

stran. Tento proces by se měl s časovým odstupem opakovat, aby se ověřilo 

skutečné vyřešení problému a to, ţe konflikt nezůstal v latentní formě.     

(Mikuláštík, 2010, s. 203) 

Je ţádoucí dodrţovat několik pravidel, které napomáhají pozitivnímu výsledku řešení 

konfliktu: 

 Všechny zúčastněné strany jsou rovnocenné, kaţdý má právo vyjádřit svůj názor. 

 Nasloucháme i názorům, se kterými nesouhlasíme. 

 Udrţujeme sebekontrolu a nadhled – nekřičíme, neuráţíme, nekritizujeme 

partnera. 

 Soustředíme se na efektivní výsledek, ne na výhru. 

 Mluvíme pouze o aktuálním problému. 

 Nalezení kompromisů můţe usnadnit kritické zhodnocení nějaké chyby ve 

vlastním přístupu a naopak vyzdviţení něčeho pozitivního u protistrany. 

(Mikuláštík, 2010, s. 236) 

Pracovní konflikty jsou často nesprávně řešeny s ohledem na mocenské zájmy, měly 

by být ovšem řešeny spíše s ohledem na prospěch a konkurenceschopnost organizace 

celkově. Je dobré se na pracovní konflikt dívat z hlediska obsahu a vnímat jej z různých 

úhlů pohledu. Měli bychom rozpoznat pravou příčinu konfliktu, zachovat si „klidnou 

hlavu “ a zaujmout nadosobní postoj ke konfliktu. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 257–260) 

1.6 Komunikace uvnitř podniku 

Komunikace firmy je široký pojem, můţeme jej chápat jako oboustranné proudění 

informací z vnějšku dovnitř podniku a z podniku do okolí. Všeobecně je věnována 

velká pozornost tvorbě marketingového komunikačního mixu – tedy komunikaci se 

zákazníky, s vnějším okolím firmy. Je ovšem nutné brát i zaměstnance jako důleţité 

partnery, kteří napomáhají k dosaţení vytyčených cílů organizace a tudíţ nepodceňovat 

komunikaci s nimi. (Holá, 2010, s. 25) 

Vnitrofiremní komunikaci je moţné chápat jako komunikační propojení 

podnikových útvarů umoţňující koordinaci procesů nutných pro fungování firmy. 
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Nejedná se tedy jen o pouhé předávání informací, jedná se o propojení pracovníků 

firmy, dosaţení lepší spolupráce díky sdílení názorů, postojů a chování jak 

managementu, tak řadových pracovníků.  Interní komunikace je nástrojem firemní 

kultury, napomáhá sdílení firemních hodnot a zvyšovat motivaci zaměstnanců. Nejedná 

se tedy jen o slovní komunikaci mezi managementem, vedením, podřízenými 

a nadřízenými, ale patří sem i vše, co s firmou jakkoliv souvisí – pověst firmy, firemní 

cíle a strategie, atmosféra ve firmě, tradice, rituály, míra zájmu vedení o zaměstnance, 

systémy odměňování apod. (Hloušková, 1998, s. 9; Holá, 2006, s. 8) 

1.6.1 Funkce interní komunikace 

Interní komunikace plní pět základních funkcí v organizaci: 

 Úkolová pracovní funkce – dokončování úkolů, plnění termínů a efektivní 

spolupráce závisí na pravidelné oboustranné komunikaci. 

 Sociálně podporující funkce – přátelské vztahy v organizaci, celková spokojenost 

můţe být dosaţena fungující interní komunikací, mimo jiné například systémem 

společenských a sportovních akcí. 

 Motivační funkce – komunikace můţe působit jako stimul, který zaručuje 

iniciativu a identifikaci pracovníků s úkoly, týmem a organizací. 

 Integrační funkce – jedná se o pocit (vyvolaný např. firemní kulturou), ţe jsou 

pracovníci součástí určité komunity a pracují kaţdý den s radostí. 

 Inovační funkce – prostor pro vyjádření návrhů, inovací zajišťuje vnitřní 

spokojenost.  

Vysoká míra informovanosti pracovníků zvyšuje konkurenceschopnost podniku, 

protoţe zaručuje funkčnost celého systému, zvyšuje motivaci zaměstnanců a je 

předpokladem pro rozvoj a inovaci. (Mikuláštík, 2010, s. 118) 
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Při uplatňování interní komunikační strategie firmy by mělo být zohledněno několik 

předpokladů pro fungování interní komunikace: 

 jednotnost managementu a odpovědnost za interní komunikaci – otevřená 

komunikace mezi manaţery, dodrţování jednotných pravidel, přijmutí 

odpovědnosti za efektivitu interní komunikace, 

 nastavení komunikačního propojení v rámci organizační struktury – dostupné 

informace o orgnizační struktuře a nastavených procesech, 

 definovaná firemní kultura – kultura se projevuje v tom, jak se firma jako celek 

chová a jak řeší problémy, zdali jedná vţdy spravedlivě a transparentně, 

 definovaná personální politika – spravedlivý a rovnocenný vztah 

k zaměstnancům, zaměstnanecké výhody, 

 definovaná komunikační strategie, komunikační plán – jasně definované s kým, 

co a jak se bude komunikovat. Komunikační plán je harmonogram konkrétních 

aktivit vedoucích k dosaţení vytyčených cílů. Komunikace je brána jako hlavní 

nástroj spolupráce s moţností  zpětné vazby, 

 zavedený a fungující interní marketing – nastavení dobrého vztahu firmy se 

zaměstnanci (spokojenost v oblasti odměn, seberealizace, spravedlivého 

pracovního prostředí), 

 komunikační schopnosti a dovednosti managementu – přijetí zodpovědnosti, 

naslouchání, snaha porozumění, přijímání a poskytování zpětné vazby, vůle 

spolupracovat, budování důvěry. (Holá, 2011, s. 218–230) 

1.6.2 Komunikační tok v organizaci  

Komunikace by měla probíhat ve všech směrech. Stále nejčastěji pouţívaná je 

komunikace shora-dolů. Efektivní komunikační tok by měl vycházet i od podřízeného 

k nadřízenému, tedy zdola-nahoru. Komunikace můţe probíhat i příčně – zahrnuje 

horizontální tok informací mezi zaměstnanci na stejné organizační úrovni, nebo 

vertikální tok mezi zaměstnanci různých organizačních jednotek. 

 Komunikace shora-dolů – probíhá z vyšší organizační jednotky k niţší, dále je 

také nazývána sestupná. Příkladem jsou popisy, instrukce, směrnice, příkazy, 
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dopisy. Při cestě dolů mohou být informace deformovány a zaměstnanci na niţší 

organizační úrovni často nepochopí pravý význam sdělení. Je tedy nutné vyuţít 

zpětné vazby, která ukáţe, zdali bylo vše správně pochopeno. 

 Komunikace zdola-nahoru, neboli vzestupná – probíhá vzestupně z niţší 

organizační jednotky k vyšší, tedy od podřízených k nadřízeným. Jedná se 

o návrhy a postupy k vyřizování ţádostí a stíţností, neoficiální rozhovory, 

společná zasedání apod. Informace zezdola bývají bohuţel často filtrovány 

manaţery, kteří si vybírají jen pro ně výhodné a zajímavé informace, které sdílí 

k vedení.  

 Příčná komunikace – probíhá napříč podnikem. Je vyuţívána k urychlení 

informačního toku, k lepšímu pochopení firemních cílů. V ústní podobě se jedná 

zejména o neformální komunikace, v písemné formě jsou to firemní noviny, 

nástěnky. (Koontz, Weihrich, 1993, s. 513) 

1.6.3 Formy a prostředky interní komunikace  

Rozlišují se tři různé formy komunikace: 

 osobní – jedná se například o rozhovor, porady apod., 

 písemná – nejrůznější směrnice, předpisy, manuály, dopisy, 

 elektronická – e-maily, intranet. 

Nelze obecně říci, která z forem komunikace je efektivnější. Volba vhodné formy 

komunikace závisí na druhu a důleţitosti konkrétní situace. Vybraná forma má vliv na 

účinnost komunikačního procesu. Velkou výhodou osobní komunikace je moţnost 

okamţité zpětné vazby. Touto formou se sniţuje působení informačního šumu, protoţe 

veškeré nejasnosti je moţné okamţitě objasnit. Osobní komunikace je velmi efektivní, 

ale také časově náročná. Veškerá důleţitá rozhodnutí by se měla komunikovat touto 

cestou. Méně důleţité záleţitosti je rychlejší řešit jinou formou komunikace. Osobní 

formy komunikace se vyuţívá při poradách, prezentacích, školeních, pohovorech apod. 

(Holá, 2011, s. 190–191) 

Výhodou písemné formy komunikace je moţnost poskytnout informace velkému 

počtu příjemců současně. Je snadné takto sdělovat sloţité a rozsáhlé informace, které je 

moţné uchovat. Velkou předností je fakt, ţe písemné sdělení můţeme vytvořit právě 
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tehdy, kdyţ na to máme čas. Stejně tak příjemce můţe odpovědět taktéţ v okamţiku, 

kdy nebude zaneprázdněn ničím jiným. Písemná forma komunikace je vnímána jako 

více oficiální oproti ústní formě. Nevýhodou písemné formy komunikace je jistě 

nemoţnost okamţité reakce, změny názorů a postojů. Je zde také riziko, ţe sdělení 

nebude správně pochopeno. Při písemné komunikaci je dobré dbát na dodrţování 

pravidel stručnosti, úplnosti, správnosti a zdvořilosti. Příkladem písemné komunikace 

jsou nástěnky, podnikové zpravodaje, dopisy, vzkazy, směrnice apod. 

(Vymětal, 2008, s. 206) 

Elektronická forma komunikace  spojuje prvky osobní i písemné komunikace. 

Taktéţ má své přednosti. Jedná se zejména o rychlost přenosu informací, moţnost 

efektivně komunikovat s lidmi fyzicky vzdálenými, obousměrnost, interaktivnost. 

Prostředkem elektronické komunikace je například výše zmíněný e-mail a intranet, dále 

to můţe být firemní chat, telefonické nebo video konference, elektronická podoba 

zpravodaje apod. (Bedrnová, Jarošová, Nový, 2012, s. 338) 

Komunikace můţe mít různou míru formálnosti. Standardizované (oficiální) 

prostředky komunikace jsou například porady, výroční zasedání. Nestandardizované 

prostředky (neoficiální) tvoří například neformální rozhovory, pomluvy. Neformální 

komunikace je často ovlivněna emocemi, které můţou informace zveličovat, 

překrucovat. Směřuje ovšem ke kladení otázek s cílem více poznat a pochopit, je tedy 

nutné jí věnovat pozornost. (Mikuláštík, 2010, s. 118) 

1.6.4 Interní marketing 

Interní komunikaci je moţné chápat také z marketingového hlediska. Zákazníky jsou 

v tomto případě zaměstnanci firmy, produktem se rozumí nabízená spolupráce – 

zaměstnání (včetně moţnosti seberealizace, různých pracovních výhod apod.). 

Poţadavkem zaměstnanců je mít perspektivního a spolehlivého zaměstnavatele. Firma 

má stejně jako v běţném marketingovém mixu několik nástrojů, s pomocí kterých daný 

produkt – zaměstnání nabízí. (Holá, 2011, s. 146–149) 
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Jednotlivé nástroje komunikačního mixu aplikované na interní komunikaci jsou 

následující: 

 reklama – propagace nových zaměstnaneckých výhod, pozvánka na firemní akci 

apod., 

 podpora prodeje – firemní předměty při speciálních akcích, interní školení apod., 

 public relations – firemní akce, pravidelné hodnocení, pochůzky manaţerů, 

zpravodajství formou e-mailů nebo podnikového zpravodaje, 

 sponzorování – zaměstnanecké výhody, příspěvky na kulturu/sport, firemní 

oblečení, 

 přímý marketing – zpravodajství, online kontakt, letáky propagující změny nebo 

nové produkty. 

Velká váha je obecně kladena na tzv. interní public relations, jehoţ hlavními cíli je 

vtaţení zaměstnanců do procesu dosahování strategických cílů firmy. Toho je moţné 

dosáhnout prostřednictvím informovanosti, školení, cílenou motivací a budováním 

firemní identity. Postoje a názory zaměstnanců je moţné ovlivňovat šířením pozitivních 

informací ve vztahu k firmě, sdílením pouze pravdivých informací, podporou otevřené 

komunikace s moţností zpětné vazby. Pokud zaměstnanci cítí důvěru k firmě, jsou 

ochotni pracovat lépe v její prospěch. (Holá, 2011, s. 146–149) 

1.6.5 Komunikace manažera  

Komunikace je nedílnou součástí práce manaţera, která se odráţí v řadě firemních 

procesů jako je plánování, rozhodování, organizování, kontrola, vedení i řízení 

pracovníků. Manaţer je jakousi komunikační spojkou mezi vedením a pracovníky, 

které řídí. Manaţer reprezentuje firmu svým chováním, jednáním, postoji a přímo 

ovlivňuje image vnímanou zaměstnanci. Rozdíl mezi manaţerem a ostatními 

pracovníky je zejména v kompetencích manaţera, které jsou zaloţeny na jeho 

znalostech, dovednostech a zkušenostech. Z jeho pravomocí samozřejmě plyne také 

zodpovědnost za podřízené pracovníky. (Holá, 2011, s. 159–164) 
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Při efektivní manaţerské komunikaci musí být uplatňovány zásady: 

 partnerství, 

 vzájemné prospěšnosti,  

 spravedlnosti, 

 otevřenosti,  

 morální autority. 

Kaţdý manaţer by měl být pravidělně hodnocen jak svými nadřízenými, tak 

i spolupracovníky a podřízenými. Nezbytné pro práci manaţera je splynout s firemní 

kulturou a vyuţívat prostředky otevřené komunikace, jako je empatie, naslouchání, 

poskytování a přijímaní zpětné vazby. Povinností manaţera by mělo být vytvoření 

a dodrţování komunikačního plánu, který vychází z komunikační strategie firmy. 

Součástí komunikačního plánu jsou například pravidelné: 

 porady, 

 přehledy o činnosti týmů, 

 zpravodajství, 

 hodnocení pracovních výkonů, 

 neformální akce. (Holá, 2011, s. 159–164) 

1.7 Motivace pracovního jednání 

Motivaci je moţné chápat jako poznávací a rozhodovací proces, pomocí něhoţ je 

vyvoláváno a upravováno naše chování k dosaţení určitého cíle. Klíčovým pojmem 

motivační teorie je „motiv“ – důvod, pohnutka, jednání. Motivy mají sloţku 

energizující, která dodává energii k jednání. Druhá je sloţka řídící, která určuje směr 

jednání a způsob dosaţení toho, co si přejeme. Motiv bývá často zaměňován 

s potřebou, rozdíl mezi těmito pojmy je velmi malý, potřeba znamená stav nedostatku 

něčeho. (Bělohlávek, 2005, s. 39–40) 
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Pracovní motivaci můţeme rozdělit do dvou skupin: 

 Vnitřní motivace – zahrnuje faktory, které si lidé sami vytváří a které je ovlivňují 

k dosaţení cíle. Patří sem například odpovědnost, příleţitost rozvíjení schopností 

a dovedností, příleţitost k pracovnímu postupu. 

 Vnější motivace – jedná se o motivování z vnějšku, například managementem. 

Tato forma zahrnuje odměny, pochvaly, povýšení nebo i kritiku. Vnější motivace 

bývá krátkodobě velmi účinná, ovšem z dlouhodobějšího hlediska je vnitřní 

motivace stálejší.  

Byla popsána řada teorií motivace, které popisují proces motivování. Zkoumá, proč se 

lidé chovají určitým způsobem, proč vyvíjí úsilí v konkrétním směru. Dále se teorie 

zaměřují na to, jak správně povzbuzovat lidi k co nejlepšímu vyuţití jejich potenciálu, 

coţ by vedlo k jejich pracovní spokojenosti potaţmo k dosaţení cílů organizace. 

Motivaci lze také definovat jako cílově orientované chování.                               

(Dědina, Odcházel, 2007, s. 65–66) 

Motivační teorie můţeme rozdělit do tří skupin: 

 Teorie instrumentality – systém pochval a trestů zajistí, ţe se lidé budou chovat 

ţádoucím způsobem. 

 Teorie zaměřené na obsah – věnují se hledání a uspokojování potřeb, které 

ovlivňují chování lidí. 

 Teorie zaměřené na proces – zaměřuje se na psychologické procesy, které 

ovlivňují motivaci. Jedná se zejména o očekávání, cíle a vnímání spravedlnosti. 

(Armstrong, 2007, s. 220–221) 

Obecnou teorii motivace lidského chování A. Maslowa lze uplatnit i v motivaci 

k práci. Princip Maslowovy hierarchie potřeb je ten, ţe vyšší potřeba můţe být 

uspokojena jedině v případě, ţe jsou uspokojeny potřeby niţšího stupně. Struktura 

a váha potřeb se můţe u jednotlivců i skupin lišit.  

1. Základním stupněm Maslowovy pyramidy je uspokojení fyziologických potřeb, 

coţ jsou v obecné teorii potřeby nezbytné k přeţití. V aplikaci na organizaci se 

jedná o ochranu zdraví, minimalizaci rizik a škodlivých vlivů na pracovišti. 
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2. Druhým stupněm je potřeba jistoty a bezpečí. V pracovním ţivotě se jedná 

o dobrou perspektivu firmy a zajištění zaměstnání a ekonomické stability 

do budoucna. 

3. Dalším stupněm jsou sociální potřeby – sounáleţitost. Jedná se o vytváření 

a udrţování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti.  

4. Čtvrtým stupněm jsou psychologické potřeby – uznání. Do této kategorie se řadí 

zejména pochvala, status, sebeúcta. 

5. Na vrcholu potřeb je seberalizace. Jedná se o dosaţení takové pozice, která 

pracovníka těší, umoţňuje mu rozvíjet vlastní schopnosti a hodnoty.     

(Bělohlávek, 2005, s. 40–41; Dvořáková, 2007, s. 169–170) 

Dalším velmi známým přístupem je Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace. 

Herzberg rozděluje faktory motivace do dvou skupin: 

 Faktory vnější neboli hygienické (dissatisfaktory) – zahrnují mzdu, personální 

řízení, interpersonální vztahy, pracovní podmínky, jistotu pracovního místa. 

Příznivá podoba těchto faktorů nemá přímý vliv na pracovní spokojenost nebo 

zvýšenou motivaci. Pokud jsou faktory v nepříznivém stavu, vyvolávají pracovní 

nespokojenost a sníţení motivace k práci. Tímto chtěl Herzberg také dokázat, ţe 

dostatek peněz nutně nemusí znamenat pracovní spokojenost. 

 Faktory vnitřní, motivátory (satisfaktory) – patří sem úspěšný výkon, uznání, 

odpovědnost, moţnost rozvoje. V případě, ţe jsou faktory v nepříznivém stavu, 

způsobují pracovní nespokojenost a sníţenou motivaci, v opačném případě se 

objevuje jak příznivá pracovní motivace, tak pracovní spokojenost.  

Herzberg se snaţil vyjádřit, ţe pracovní spokojenost automaticky nemusí znamenat 

motivovanost pracovníka. Je nutné brát v úvahu, ţe kaţdý jedinec má různé potřeby 

a je motivován odlišně. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 172; Dvořáková, 2007, s. 169–170) 

Existují další dvě teorie, které jsou diskutované v souvislosti s motivací práce. Jedná 

se o teorii cíle. Podle níţ je moţné zvyšovat motivaci stanovením náročných, 

ale reálných cílů. Nezbytným předpokladem je předběţné projednání cílů a existence 

zpětné vazby. Dalším přístupem je teorie spravedlnosti. Zkoumá, jak lidé vnímají 

způsob zacházení s nimi, jestli jej chápou jako spravedlivý v porovnání s ostatními 
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lidmi ze stejné referenční skupiny. Teorie tvrdí, ţe pracovník bude více motivován, 

pokud bude cítit, ţe je s ním zacházeno spravedlivě. Ze strany nadřízeného je moţné 

tohoto dosáhnout například potlačením osobní předpojatosti k pracovníkům, stejným 

uplatňováním objektivních kritérií, poskytováním včasné zpětné vazby a objasňováním 

učiněných rozhodnutí. (Armstrong, 2007, s. 226) 

Ve struktuře potřeb zaměstnanců roste význam mezilidských vztahů, uznání 

osobnostních kvalit a moţnost rozvoje osobnosti zaměstnance. Při uplatňování nástrojů 

motivace k práci je třeba věnovat pozornost motivům a sociálním cílům pracovníků 

a sledovat jejich změny. Zhodnocení individuality jedince je velmi ţádoucí. Z hlediska 

motivačních vlivů je moţné rozlišit osobnosti s vírou v úspěch – staví se k budoucnosti 

aktivně, stanovují si realistické, přiměřeně vysoké cíle. Druhou skupinou jsou 

osobnosti, u nichţ v motivaci k výkonu převaţuje obava z neúspěchu. Takoví lidé 

přistupují k budoucnosti opatrně, jejich cíle jsou extrémně nízké. Vedoucí zaměstnanec 

by se měl naučit identifikovat jednotlivé typy, podporovat víru v úspěch a potlačovat 

obavy z neúspěchu. Nízký stupeň motivace sniţuje pracovní výkon, je tedy vhodné 

osoby tohoto typu častěji chválit, snaţit se sniţovat pocit nejistoty, zohledňovat jejich 

návrhy a rozvíjet jejich potenciál. (Dvořáková, 2007, s. 171) 

K vylepšení pracovní motivace zaměstnanců slouţí motivační program organizace. 

Jedná se o ucelený soubor opatření v oblasti managementu lidských zdrojů, jehoţ cílem 

je efektivně ovlivnit pracovní výkon, vytvořit pozitivní postoj zaměstnanců 

k organizaci (zvýšení loajality). Dalším cílem je podpora rozvoje schopností, znalostí 

a dovedností zaměstnanců a jejich vyuţití v pracovním procesu k prospěchu podniku. 

Vhodnou investicí do budoucna je také profesionální rozvoj a osobní zdokonalování 

zaměstnanců. Ke zvýšení motivace a dosahování cílů přispívá pozitivně laděné 

pracovní prostředí a dobrá atmosféra v podniku. V neposlední řadě je třeba zaměřit se 

na uspokojování psychických a sociálních potřeb (otevřenost, upřímnost, zpětná 

vazba). Motivační program by měl být samozřejmě v souladu s celkovou strategií 

organizace. (Dvořáková, 2007, s. 181; Hagemannová, 1995, s. 15–30) 

Je zřejmé, ţe řada komunikačních prostředků je zároveň nástroji motivace, existuje 

zde  jistá spojitost. Mnoho autorů a studií hovoří o vlivu interní komunikace na 

celkovou pracovní motivaci. Jednou z moţností jak motivovat zaměstnance s pomocí 
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efektivní komunikace je sdílet se všemi zaměstnanci veškeré plánované změny 

a firemní výsledky. Ukázat zaměstnancům, jak jejich práce napomáhá dosahovat 

firemních cílů a zisků. Komunikovány by měly být všechny informace. Není dobré 

zatajovat špatné výsledky s úmyslem ochránit zaměstnance. Upřímnost 

a důvěryhodnost vedení bude pracovníky spíše motivovat k většímu zapojení s cílem 

vyřešení problému. Neefektivní komunikace má špatný dopad na motivaci pracovníků, 

způsobuje špatné vztahy v organizaci, ničí loajalitu k firmě a můţe sniţovat celkovou 

výkonnost. (Drew, © 1999–2013) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Efektivní vnitropodniková komunikace je nezbytným nástrojem k naplňování 

krátkodobých i dlouhodobých cílů firmy. Ve firmě ALPS Electric Czech, s.r.o. byl 

proveden dotazníkový průzkum odhalující současný stav, názory a spokojenost 

zaměstnanců s komunikací ve firmě. 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Historie firmy 

ALPS Electric Czech, s.r.o. je jednou z dceřinných společností původní japonské 

firmy ALPS Electric Co., Ltd., zaloţené v roce 1948 v Tokiu. ALPS Electric je jedním 

z největších nezávislých světových výrobců elektromechanických komponentů. Výrobu 

lze rozdělit do tří kategorií: automotive, home & mobile, healthcare & energy. Pobočka 

ALPS Electric Czech, s.r.o. byla zaloţena v roce 1995. Společnost spolupracovala 

s podnikem Metra Blansko aţ do roku 2000, kdy přesídlila do pronajatých prostor 

v Boskovicích. V roce 2009 byla dostavěna nová budova v Sebranicích a pobočka byla 

přestěhována do vlastních prostor. (Alps Electric Contact Us, © 1995-2011;               

Cisár, 2013) 

 

Obr. 4 Logo firmy (Zdroj: (ALPS ELECTRIC CZECH, 2012)) 

2.1.2 Předmět činnosti 

Společnost ALPS Electric Czech, s.r.o. se do roku 1999 zabývala zejména výrobou 

klávesnic pro osobní i přenosné počítače, dálkových ovladačů apod. V současné době 

se firma z 80 % zaměřuje na výrobu komponent pro automobilový průmysl –

 podvolantní moduly, moduly centrálního panelu, tiskárny do tachografů. Doplňkovou 

výrobou jsou stále komponenty pro klávesnice a dále satelitní LNB. (Cisár, 2013) 
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ALPS Electric Czech, s.r.o. vyrábí produkty pro řadu mezinárodních společností 

a automobilek. Z hlediska poměru kvalita/cena a výborných sluţeb úspěšně uspokojuje 

poţadavky obchodních partnerů. (Alps Electric Contact Us, © 1995-2011) 

 

Obr. 5 Budova společnosti (Zdroj: (Alps Electric Contact Us, © 1995-2011)) 

Nová budova o rozloze 12 000 m
2
 byla vybudována na základě tří konceptů: 

Green – zavádění ekologických principů, zeleň v okolí budovy, Clean – implementuje 

standardy udrţování čistoty na pracovišti, Comfortable – snaţí se o co nejvyšší komfort 

pro zaměstnance, autobusová doprava z Boskovic zdarma apod. Výroba je vybavena 

nejnovějšími technologiemi, stroji pro povrchovou montáţ, lisování plastů a finální 

montáţ – kde významný podíl práce vykonávají jednoúčelové roboty.                       

(Alps Electric Contact Us, © 1995-2011) 

2.1.3 Organizační struktura 

ALPS Electric Czech, s.r.o. zaměstnává v současné době 330 zaměstnanců. 

V managementu pracuje 25 manaţerů, 70 zaměstnanců můţeme označit jako 

pracovníky v kancelářích, ve firmě nazývaných „indirect zaměstnanci“. Převáţná 

většina zaměstnanců tedy pracuje přímo ve výrobě, ve firmě jsou tito pracovníci 

označováni jako operátoři. (Cisár, 2013) 

Na obrázku č. 6 je znázorněna organizační struktura top a middle managementu. 

Generální ředitel je japonské národnosti, stejně tak jako několik dalších zaměstnanců. 

Nejvýše postaveným českým zaměstnancem je „Plant Manager“. Veškeré pozice jsou 
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ve firmě běţně uváděny v anglickém jazyce. Na obrázku můţeme vidět rozdělení na 

šest hlavních oddělení. Samotní operátoři jsou podřízeni výrobním mistrům – line 

leadrům. (Cisár, 2013) 

 

Obr. 6 Organizační struktura (Zdroj: zpracováno dle (ALPS ELECTRIC CZECH, 2012)) 
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2.1.4 Přístup k podnikání 

Společnost ALPS věří v důleţitost CSR (společenská odpovědnost firem). 

K vyjádření cílů a hodnot byla formulována ALPS Philosophy: „Vytvářet hodnoty, 

které uspokojují všechny zúčastněné strany a jsou přátelské k životnímu prostředí“. 

K dosaţení této filozofie byl stanoven přístup k podnikání vycházející z pěti zásad: 

 Harmonie s přírodou. 

 Vytváření nových hodnot. 

 Spravedlivé řízení. 

 Partnerství se zákazníky. 

 Respektování jednotlivců. 

Společnost podporuje veškeré subjekty, které jsou ve vztahu k ALPS – zákazníky, 

dodavatele, investory, zaměstnance, místní společenství, ţivotní prostředí.  

V rámci zásady „respektování jednotlivců“ ALPS zdůrazňuje spravedlivý vztah 

k zaměstnancům, respekt k jednotlivým kulturám a místním zvykům, podporu rozvoje 

zaměstnanců (vzdělávání, karierní růst), zdravé a bezpečné pracovní prostředí, 

důleţitost osobní komunikace „tváří v tvář“. ALPS Electric Czech, s.r.o. samozřejmě 

sdílí tuto filozofii. (ALPS ELECTRIC CO., 2012) 

2.2 Současný stav interní komunikace 

Na první pohled se zdá, ţe interní komunikace je ve firmě ALPS Electric 

Czech, s.r.o. nastavena dobře. Existuje zde mnoho prostředků komunikace, průzkum 

můţe odhalit, zdali jsou veškeré prostředky efektivně vyuţívány a potřebné informace 

se šíří jak vzestupně, sestupně i horizontálně organizační strukturou. Fungující interní 

komunikace můţe mít vliv na celkovou spokojenost zaměstnanců, potaţmo 

na efektivitu výroby. (Holá, 2006, s. 36) 

2.2.1 Formy a prostředky komunikace využívané ve firmě 

Na základě rozhovorů s několika zaměstnanci firmy z řad managementu, 

kancelářských i výrobních pozic, mi bylo umoţněno detailněji poznat jaké formy 
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a prostředky komunikace se ve firmě vyuţívají na různých úrovních organizační 

struktury. Firma má vytvořenou vlastní komunikační strategii.  

V podniku jsou vyuţívány všechny tři formy komunikace – osobní, písemná, 

elektronická. Mezi nejčastěji vyuţívané prostředky komunikace patří osobní – ústní 

komunikace, dále zasílání e-mailů a telefonické rozhovory.  

Jedním z prostředků komunikace jsou nástěnky, na kterých jsou vyvěšeny interní 

předpisy, inzeráty, zahraniční firemní časopis vydávaný mateřskou společností. Jsou 

zde také zveřejněny výsledky soutěţe o nejlepšího zaměstnance měsíce. Tím se můţe 

stát operátor, který např. překročí výrobní normu.  

Jedenkrát ročně se pro všechny zaměstnance koná školení týkající se bezpečnosti 

práce a poţární ochrany. Podle potřeby se konají další odborná školení. V roce 2011 se 

vybraní zaměstnanci zúčastnili programu školení organizovaného s pomocí ESF. 

Školení bylo zaměřeno na zlepšování dovedností potřebných k osobnímu a profesnímu 

rozvoji zaměstnanců, např. kurzy „soft skills“. 

Podnik pravidelně pořádá společenské akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky. 

V letních měsících je to summer party, v zimě vánoční večírek. Nárazově zaměstnanci 

organizují různé sportovní akce. Jedná se například o přátelské fotbalové nebo 

florbalové zápasy. Takovéto akce přispívají k utuţování pracovního kolektivu.  

Veškeré interní předpisy, směrnice, manuály, výroční zprávy, kalendáře a další 

dokumenty jsou umístěny na firemním intranetu. Objevují se zde aktuality týkající se 

různých akcí organizovaných pro zaměstnance, informace o jídelníčku ve firemní 

kantýně. Zaměstnanci také mohou vyuţít diskuzní fórum.  

Jedním z prostředků komunikace, který podporuje firemní identitu a loajalitu, je 

firemní oblečení. Všichni zaměstnanci dostávají firemní oblečení – v závislosti 

na pracovní pozici. Firma podle vzoru mateřské společnosti striktně dodrţuje 

hygienické přepisy, coţ se odráţí i v nutnosti adekvátního firemního oblečení, 

přezouvání se apod. 

Jedenkrát měsíčně se manaţeři a „indirect“ zaměstnanci schází, aby vyslechli řeč 

ředitele firmy. Náplní této schůzky je hodnocení uplynulého měsíce – hodnocení 

kvality, zisku, stavu zásob, připravované změny, audity apod. Tato schůzka bývá spíše 

informativní bez větší diskuze. 
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Nedílnou součástí interní komunikace jsou pravidelné porady. Top management se 

schází jedenkrát týdně. Konají se také porady jednotlivých úseků – kaţdý úsek má své 

porady zorganizované jinak, probíhají jedenkrát týdně. Zde by měla být moţnost zpětné 

vazby, tedy diskuze o daném tématu. Pro konkrétní úkoly jsou podle potřeby tvořeny 

dočasné týmy, které mají své týmové porady. Operátoři mají informativní krátké 

schůzky týkající se samotné výroby – konkrétních úkolů a norem. (Cisár, 2013) 

2.3 Struktura a obsah dotazníku 

Pro získání dat jsem zvolila metodu dotazování, konkrétně techniku anonymního 

písemného dotazování. Tomu předcházel tzv. pilotní průzkum formou rozhovoru 

s několika zaměstnanci firmy. Díky získaným informacím bylo moţné efektivněji 

sestavit dotazník pro konkrétní firmu a vyvarovat se zbytečných nebo chybných otázek. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zejména zjistit spokojenost zaměstnanců 

s různými prostředky interní komunikace, zmapovat názory a spokojenost 

v rámci komunikace zaměstnanců se spolupracovníky a s nadřízenými. Otázky se dále 

zaměřovaly na pohyb informací v podniku, na  zpětnou vazbu a na celkovou 

spokojenost zaměstnanců s interní komunikací. 

Otázky dotazníku jsem konzultovala s vedoucí diplomové práce. Finální verze mi 

následně byla schválena vedením firmy. Při tvorbě otázek dotazníku jsem se 

inspirovala v knize Interní komunikace – (Holá, 2011, s. 267 – 277). Zaměstnanci z řad 

managementu byli s chystaným dotazníkovým šetřením seznámeni na poradě. Výrobní 

dělníky o průzkumu informovali mistři. 

 Dotazník obsahuje celkem 37 otázek. Z toho 32 uzavřených otázek, 3 polootevřené 

otázky a 2 otevřené otázky. Většina otázek dotazníku jsou tedy uzavřené otázky – 

objevují se zde otázky dichotomocické, kde respondenti vybírají jednu odpověď ze 

dvou. Většina z uzavřených otázek jsou polytomické – respondenti vybírají jednu 

z více moţností. Varianty odpovědí jsou převáţně škálové se čtyřmi moţnostmi 

odpovědí. Respondenti zde vybírají z odpovědí Ano, Spíše ano, Spíše ne, Ne, 

popřípadě ze tří moţností Velmi dobré, Dobré, Špatné. U některých otázek jsou 
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nabízeny odpovědi ve formě konkrétních stanovisek. Stanoviska byla tvořena tak, aby 

nijak neovlivňovala odpovědi respondentů.   

V úvodu dotazníku se otázky zaměřují na spokojenost s prací ve firmě, loajalitu, 

pracovní atmosféru a mezilidské vztahy. Následují otázky zaměřené přímo 

na komunikaci ve firmě – šíření informací, sada otázek zaměřených na komunikaci 

s managementem a dále na komunikaci s přímým nadřízeným. Otázky ke konci 

dotazníku jsou zaměřeny na konkrétní prostředky komunikace. V samotném  závěru 

jsou respondenti poţádáni o vyplnění pěti identifikačních otázek, které charakterizují 

respondenta z hlediska pohlaví, věku, dosaţeného vzdělání, pracovní pozice a počtu let 

odpracovaných v dané firmě. Jméno respondenta není vyţádáno, dotazníky zůstávají 

anonymní. 

2.4 Zkoumaný soubor 

Výzkumný soubor je tvořen zaměstnanci firmy ALPS Electric Czech, s.r.o. Celkem 

bylo osloveno 20 členů top a middle managementu (dalé označováni jako manaţeři), 

50 pracovníků v kanceláři. Převáţná většina respondentů jsou zaměstnanci pracující 

přímo ve výrobě, bylo mi umoţněno oslovit 115 operátorů. 

Návratnost dotazníků rozdaných v papírové podobě je 76 %, tento výsledek 

hodnotím velmi pozitivně. Vysoká návratnost můţe znamenat zájem operátorů o toto 

téma. Návratnost rozeslaných online dotazníků je 51 %. Tento výsledek není nejlepší. 

Jednou příčinou můţe být vytíţenost manaţerů a dalších pracovníků v kanceláři. Další 

moţnou příčinou nízké návratnosti je celkový nezájem, pasivita nebo rezignace 

k moţnosti vylepšení vnitropodnikové komunikace, protoţe o dotazníkovém průzkumu 

byli zaměstnanci informováni předem na poradě a mohli se na něj připravit. Nicméně 

vypovídací schopnost je při tolika procentech stále dobrá.  

Průzkum probíhal na začátku března 2013. Dotazníky byly distribuovány ve dvou 

formách – v papírové a elektronické formě. Výrobním dělníkům (mistrům a dalším 

zaměstnancům pracujícím přímo ve výrobě) byly dotazníky distribuovány v papírové 

formě. Respondenti měli na vyplnění 3 dny, poté měli dotazníky odevzdat na určené 

místo. Zaměstnancům, kteří mají v rámci pracovní činnosti přístup k počítači byl odkaz 
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na online dotazník s průvodním dopisem odeslán formou e-mailu. Online verzi 

dotazníku respondenti po vyplnění všech otázek odevzdali k vyhodnocení kliknutím na 

tlačítko „Odeslat“ na konci dotazníku. Tito respondenti měli na vyplnění taktéţ 3 dny. 

K tvorbě online dotazníku bylo vyuţito nástroje Google Forms. 

Veškeré informace byly zpracovány v programu MS Excel. Pro větší přehlednost 

jsou data uváděna v procentech. Několik identifikačních otázek napomohlo blíţe 

specifikovat zúčastněné respondenty.  

 Pohlaví 

Celkem 53 % respondentů jsou ţeny, 47 % muţi.  

 

Graf 1 Rozdělení respondentů podle pohlaví (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Věk 

29 % respondentů spadá do věkové kategorie 18–25 let, 27 % respondentů je 

ve věku 26–30 let. 32 % respondentů se řadí do věkové kategorie 31–40 let, 11 % 

do kategorie 41–50 let, jen 1 % je ve věkové kategorii 51 a více let.

 

Graf 2 Rozdělení respondentů podle věku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

53%

47%
Žena

Muž

29%

27%

32%

11%

1%

18-25

26-30

31-40

41-50

51 a více



ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

43 

 

 Vzdělání 

Nejvíce respondentů (55 %) udává jako nejvyšší dosaţené vzdělání 

středoškolské s maturitou. Pouze 2 % respondentů mají nejvyšší dokončené 

vzdělání základní. 

 

Graf 3 Rozdělení respondentů podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Pracovní pozice 

Názvy pozic jsem konzultovala s vedením firmy a v práci vyuţívám 

pojmenování pozic, které jsou ve firmě zaţité. Označení „člen mangementu“ je 

chápán jako pracovník top nebo middle managementu. Celkem 72 % respondentů 

pracuje přímo ve výrobě (dále jen operátor), 21 % respondentů pracuje v kanceláři 

a 7 % dotázaných jsou manaţeři. Pro lepší interpretaci výsledků jsou odpovědi 

kaţdé kategorie respondentů posuzovány zvlášť. 

 

Graf 4 Rozdělení respondentů podle pracovní pozice (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Počet let odpracovaných ve firmě 

38 % dotázaných pracuje ve firmě 9 a více let, jsou tedy s firmou spjati 

od jejích začátků. 27 % respondentů pracuje ve firmě 4–8 let a zbytek respondentů 

je ve firmě zaměstnán méně neţ čtyři roky.  

 

Graf 5 Rozdělení respondentů podle odpracovaných let ve firmě (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

Dotazníkového šetření se zúčastnili zaměstnanci z různých stupňů organizační 

struktury, je zajímavé porovnat odpovědi jednotlivých kategorií respondentů. Níţe jsou 

podrobněji rozebrány a prezentovány nejpodstatnější výsledky dotazníku, souhrn všech 

výsledků dále uvádí kapitola 2.6.   

Otázka č. 1 

Jste informován o aktuálních plánech firmy a průběžně seznamován 

s připravovanými změnami? 

Při srovnání odpovědí jednotlivých kategorií respondentů je vidět značný rozdíl 

v názorech respondentů. Všichni manaţeři odpovídají na otázku kladně. Celkem 59 % 

pracovníků v kanceláři se cití být informováno o aktuálním dění a méně neţ polovina 

dotázaných operátorů (47 %) si připadá být dostatečně informována o plánech 

a chystaných změnách ve firmě.  

Na základě výsledků je moţné usoudit, ţe se informace nešíří sestupně organizační 

strukturou zcela optimálně. Informovanost o aktuálních plánech firmy a o chystaných 

změnách je velmi důleţitá i pro běţného operátora, protoţe tato informovanost zvyšuje 

pracovní jistotu, loajalitu k firmě a zamezuje šíření nepodloţených informací. 

 

Graf 6 Informovanost o aktuálních plánech firmy a připravovaných změnách - srovnání (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 2 

Máte pocit, že jste pro firmu důležitý a váží si Vás jako svého partnera? 

V součtu 78 % manaţerů odpovídá na otázku kladně a cítí se tedy být důleţitou 

součástí firmy. 

Většina dotázaných pracovníků v kanceláři (48 %) i operátorů (44 %) se spíše necítí 

být důleţitý pro firmu. 34 % operátorů a 22 % pracovníků v kanceláři si myslí, ţe pro 

firmu nejsou vůbec důleţití.  

Je nezbytné, aby pocit, který mají manaţeři mohli sdílet i řadoví zaměstnanci. Pocit 

sounáleţitosti a důleţitosti ve firmě sniţuje nejistotu, coţ můţe zlepšit pracovní 

atmosféru. Zároveň tento fakt zvyšuje loajalitu k firmě i to, jak zaměstnanci prezentují 

firmu navenek. 

 

Graf 7 Pocit důleţitosti ve firmě (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 3 

Je podle Vašeho názoru rozdělení práce a systém odměňování zaměstnanců ve firmě 

spravedlivý? 

Výsledek je opět velmi rozdílný v závislosti na pracovních pozicích.  

67 % dotázaných  manaţerů odpovídá na otázku kladně, 33 % záporně.  

70 % dotázaných pracovníků v kanceláři a 75 % dotázaných operátorů si nemyslí, ţe 

je rozdělení práce a odměňování zaměstnanců ve firmě spravedlivé.  

Otázka zjišťuje subjektivní názor respondentů. Odpovědi primárně vypovídají 

o tom, zdali se daný respondent cítí být spravedlivě ohodnocen vzhledem k odvedené 

práci. Výsledky dále vypovídají o tom, zdali zaměstnanci ví, jak je práce ve firmě 

rozdělována a jak funguje systém odměňování zaměstnanců.  

 

Graf 8 Vnímání rozdělení práce a odměňování zaměstnanců jako spravedlivé (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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Otázka č. 4 

Doporučil byste práci ve firmě svým přátelům/známým? 

Více neţ polovina dotázaných manaţerů (56 %) i pracovníků v kanceláři (56 %) by 

svým přátelům a známým práci v této firmě spíše nedoporučila, stejně tak téměř 

polovina dotázaných operátorů (45 %). 33 % dotázaných pracovníků v kanceláři 

a 15 % operátorů by tuto práci určitě nedoporučila. V součtu 44 % manaţerů a 41 % 

operátorů by práci ve firmě doporučili, 11 % pracovníků v kanceláři by toto zaměstnání 

jen spíše doporučilo.  

Ţádný z pracovníků v kanceláři se nevyjádřil tak, ţe by svým známým práci 

ve firmě určitě doporučoval. Respondenti pravděpodobně odpovídali z hlediska 

spokojenosti s prací na své pracovní pozici. V této otázce je patrná nespokojenost 

zejména z řad pracovníků v kanceláři. 

 

Graf 9 Doporučení firmy svým přátelům/známým (Zdroj: Vlastní zpracovnání) 
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Otázka č. 5 

Jak byste ohodnotil atmosféru uvnitř firmy? 

Odpovědi respondentů jsou subjektivní vztaţené k vlastní pracovní pozici. Je tedy 

moţné vytvořit si obrázek o daných faktorech v jednotlivých stupních organizační 

struktury. 

a) Vztahy s kolegy 

Převáţná většina všech respondentů (78 % manaţerů, 61 % operátorů 

a 70 % pracovníků v kanceláři) hodnotí vztahy  se svými kolegy jako dobré. 37 % 

operátorů odpovídá, ţe vztahy s kolegy mají dokonce velmi dobré. Jen 11 % manaţerů 

a 19 % pracovníků v kanceláři hodnotí vztahy s kolegy jako velmi dobré.  

Mizivé procento respondentů hodnotí vztahy s kolegy jako špatné.  

 

Graf 10 Zhodnocení vztahů s kolegy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

b) Pracovní prostředí 

22 % manaţerů hodnotí pracovní prostředí jako velmi dobré, 78 % jako dobré.  

Více neţ polovina (59 %) pracovníků v kanceláři shledává pracovní prostředí jako 

dobré, 4 % jako velmi dobré, ale 37 % jej hodnotí jako špatné.  

Téměř všichni operátoři (87 %) hodnotí své pracovní prostředí jako dobré. 

5 % operátorů jej hodnotí jako velmi dobré a 8 % jako špatné.  
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Graf 11 Zhodnocení pracovního prostředí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

c) Důvěra 

Vnímání důvěry ve firmě a v pracovním kolektivu přináší z hlediska manaţerů 

a pracovníků v kanceláři znepokojivé výsledky. Ţádný z nich neohodnotil důvěru jako 

velmi dobrou, zhruba 40 % z obou skupin hodnotí důvěru jako dobrou, více neţ 

polovina (56 % manaţerů a 63 % pracovníků v kanceláři) ji hodnotí jako špatnou.  

66 % operátorů vnímá důvěru ve firmě jako dobrou, jen 2 % jako velmi dobrou 

a 32 % jako špatnou.  
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práce, protoţe způsobuje šíření negativních faktorů jako jsou pochybnosti, pomluvy, 

nesoustředěnost, nejistotu, konflikty. 
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Graf 12 Zhodnocení důvěry v pracovním kolektivu (Zdroj: Vlastní práce) 

Otázka č. 6 

Setkáváte se se svými spolupracovníky i mimo pracovní dobu?  

Téměř polovina (44 %) manaţerů odpovídá na otázku kladně. 
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Pro operátory je na prvním místě důleţité finanční ohodnocení a pocit jistoty 

zaměstnání. Dále pochvala a uznání se jeví jako podstatná. 

Otázka č. 8 

Dostává se Vám pochvaly a uznání za dobře odvedenou práci? 

V otázce č. 7 se velké procento manaţerů (67 %) vyjádřilo, ţe si velmi váţí 

pochvaly a zařadili ji na první místo v rámci šesti motivačních faktorů. 56 % manaţerů 

následně odpovědělo, ţe se jim pochvaly a uznání spíše dostává. Zbylých 44 % s tím 

ale spíše nesouhlasí. 

V rámci hodnocení šesti motivačních faktorů podle preferencí zařadilo pochvalu 

a uznání největší zastoupení pracovníků v kanceláři (41 %) na třetí místo v pořadí. 

Z toho lze usoudit, ţe si pochvaly také jistě váţí. V součtu ale většina z nich (71 %) 

odpovídá, ţe se jim pochvaly a uznání nedostává. 26 % se spíše cítí být chváleno, jen 

4 % pracovníků v kanceláři se cítí být pravidelně chválena. 

Operátoři v rámci seřazení motivačních faktorů upřednostňovali jiné prostředky 

motivace neţ přímo pochvalu a uznání. Od třetího místa v pořadí je pochvala 

zastoupena ve 20 – 30 %, není pro operátory tedy zcela nepodstatná. Bohuţel se 

celkem 67 % z nich pochvala a uznání ve firmě obecně nedostává. 

 

Graf 13 Pochvala a uznání za odvedenou práci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 9 

Souhlasíte s tvrzením: „Vždy mám přesně zadaný úkol a vím, co se ode mě 

očekává“? 

Více neţ polovina manaţerů (56 %) s tvrzením spíše souhlasí. Zbytek manaţerů 

(44 %) spíše nesouhlasí. U manaţerů není zadávání úkolů tak jednoznačné a jasné jako 

u operátorů, kaţdý by ale měl vědět, co se od něj přesně očekává.  

63 % dotázaných pracovníků v kanceláři odpovídá záporně. Zadání úkolu 

a očekávání nadřízených by mělo být všem jasné. Doporučila bych větší důslednost 

v zadávání úkolů. 

V součtu 84 % operátorů odpovídá na otázku kladně. Pouze 16 % operátorů 

s tvrzením spíše nesouhlasí. V zadávání úkolu tedy ve výrobní části podniku 

komunikace spíše nevázne a pro efektivní produkci je tento fakt velmi příznivý. 

Otázka č. 10 

Důležité informace se ke mně dostávají vždy: 

a) Srozumitelné 

89 % dotázaných manaţerů souhlasí s tím, ţe důleţité informace, které se k nim 

dostávají, jsou srozumitelné. Taktéţ většina operátorů (71 %) hodnotí příchozí důleţité 

informace jako srozumitelné, ale pouze 33 % pracovníků v kanceláři sdílí stejný názor.  

 

Graf 14 Srozumitelnost informací (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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b) Úplné 

89 % manaţerů hodnotí získávané informace jako úplné. Naopak 85 % pracovníků 

v kanceláři získává důleţité informace neúplné. V případě operátorů jsou názory téměř 

rovnoměrně rozděleny.  

Neúplné informace mohou způsobit řadu nedorozumnění, pochyb, další šíření 

nepodloţených informací. 

 

Graf 15 Úplnost informací (Zdroj: Vlastní zpracování) 

c) Včas 

Včasnost informací se dle výsledků jeví jako největší slabina. „Jen“ 56 % manţerů 

shledává informace jako včasné. 57 % operátorů si myslí, ţe informace nejsou včasné 

a celých 85 % pracovníků v kanceláři nezískává důleţité informace včas. 

 

Graf 16 Včasnost informací (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 11 

Dostávají se k Vám důležité informace i z neoficiálních zdrojů, tedy jinak než 

od managementu? 

44 % manaţerů odpovídá, ţe se k nim důleţité informace z neoficiálních zdrojů 

občas dostávají a v takovém případě se zeptají odpovědného manaţera. 11 % manaţerů 

se s neoficiálními informacemi setkává často, ale taktéţ se hned zeptá zodpovědné 

osoby. 22 % raději vyčká, aţ se k nim informace dostanou z oficiálních zdrojů. 22 % 

manaţerů uvádí, ţe se k nim důleţité informace neoficiální cestou vůbec nedostávají.  

Pracovníci v kanceláři odpovídají, ţe se k nim důleţité informace dostávají 

z neoficiálních zdrojů často, 26 % se spíše obrátí na odpovědného manaţera, 41 % 

z nich ale vyčkává na objasnění oficiální cestou. Jen 7 % odpovídá, ţe k nim informace 

neoficiální cestou nepřicházejí, zbylých 36 % se s takovými informacemi setkává 

občas, 11 % z nich se přímo zeptá, 15 % vyčkává. 

Nejvíce operátorů odpovídá, ţe se k nim podstatné informace z neoficiálních 

zdrojů dostávájí často (29 %) nebo občas (41 %), přičemţ vyčkávají, neţ se 

konkrétnější informace dozví oficiální cestou. Při takovém čekání ale roste nejistota 

zaměstnanců, nepodloţená informace se v různých modifikacích dále šíří, i kdyţ třeba 

není vůbec pravdivá.  

 

Graf 17 Informace z neoficiálních zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 12 

Dostává se Vám od managementu dostatečné zpětné vazby k Vaší odvedené 

práci?(informace o Vaší výkonnosti a produktivitě, pochvala, kritika) 

67 % členů managementu odpovídá, ţe se jim spíše nedostává zpětné vazby 

od ostatních manaţerů. V součtu 33 % manaţerů odpovídá na otázku kladně. Je obtíţné 

udrţovat zpětnou vazbu se všemi manaţery, nicméně je dobré mít přehled nejen o své 

oblasti působnosti a komunikovat i v rámci stejného nebo podobného stupně 

organizační struktury. 

59 % dotázaných pracovníků v kanceláři odpovídá, ţe se jim spíše nedostává zpětné 

vazby od managementu, 19 % odpovídá zcela negativně. Zbylým 22 % respondentů se 

zpětná vazba jen spíše dostává. Většina pracovníků v kanceláři není se zpětnou vazbou 

od managementu spokojena.  

Výsledky odpovědí operátorů se různí. Celkem 47 % z nich odpovídá kladně, 53 % 

se ale nedostává zpětné vazby ze strany managementu. Ten by měl v kaţdém případě 

podporovat pracovní činnost operátorů ve formě konstruktivní kritiky nebo cílené 

pochvaly. 

 

Graf 18 Hodnocení pracovního výkonu managementem (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 13 

Můžete ze své pozice otevřeně komunikovat s managementem?(vyjadřovat svoje 

názory, podávat návrhy na zlepšení fungování firmy) 

78 % manaţerů odpovídá, ţe můţe s ostatními členy managementu otevřeně 

komunikovat. Zbylých 22 % manaţerů s tímto jen spíše souhlasí. 

Názory pracovníků v kanceláři i operátorů se velmi liší od odpovědí manaţerů. 

V součtu 55% pracovníků v kanceláři odpovídá kladně, 44 % operátorů odpovídá 

kladně. Zbytek operátorů a pracovníků v kanceláři ovšem nevidí moţnost otevřeně 

komunikovat s managementem. Je třeba brát v úvahu to, ţe i běţný zaměstnanec můţe 

mít na základě vlastních zkušeností konstruktivní názory a návrhy jak zefektivnit 

určitou aktivitu/proces ve firmě.  

 

Graf 19 Moţnost otevřené komunikace s managementem (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 14 

Využíváte možnost zpětné vazby (vyjadřovat svoje názory směrem k vedení)? 

56 % manaţerů odpovídá, ţe otevřeně hovoří jak se členy managementu, tak 

s vedením, stejný názor sdílí pouze 15 % pracovníků v kanceláři a 10 % operátorů. 

Téměř 40 % kaţdé skupiny respondentů odpovídá, ţe vyuţívá moţnosti zpětné 

vazby pouze při komunikaci s přímým nadřízeným. 

40 % operátorů vyjadřuje pouze určité názory směrem k vedení, protoţe má strach 

z negativních dopadů. Stejně tak se vyjádřilo 33 % pracovníků v kanceláři a dokonce 

i 30 % manaţerů.  

15 % pracovníků v kanceláři a 14 % operátorů vůbec nemá zájem sdílet své názory. 

Ve výsledcích této otázky se projevuje nedostatek důvěry v podniku, který byl 

prokázán v otázce č. 5. Zaměstnanci pravděpodobně nejsou dostatečně motivováni 

k vyjádření svých připomínek. 

 

Graf 20 Vyuţití moţnosti zpětné vazby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 15 

Zabývá se management Vašimi názory a připomínkami? 

Celkem 67 % manaţerů vnímá, ţe se ostatní členové managementu zabývají jejich 

názory a připomínkami.  

V součtu 30 % pracovníků v kanceláři odpovídá kladně a 32 % operátorů si také 

myslí, ţe se management spíše zaobírá jejich připomínkami. Větší část pracovníků 

v kanceláři (71 %) i operátorů (74 %) ale nevnímá, ţe by se management přílišně 

věnoval jejich názorům. Tento fakt je značně demotivující. Zhruba polovina 

dotázaných operátorů i pracovníků v kanceláři výše odpověděla, ţe moţnost 

komunikovat s managementem má, řada z nich moţnost v určité míře i vyuţívá, ale 

většina vnímá, ţe jejich slovo není bráno v úvahu. 

 

Graf 21 Vyuţití návrhů zaměstnanců managementem (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 16 

Jaké jsou podle Vás překážky v komunikaci mezi Vámi a managementem? 

Manaţeři vidí jako největší překáţky v komunikaci špatně nastavené procesy 

firemní komunikace (33 %) a nedostatečné komunikační schopnosti manaţerů (28 %). 

Dále jsou podle manaţerů problémy způsobeny únavou, neochotou manaţerů 

a nedostatem důvěry.  

Téměř shodně vidí problémy v komunikaci i pracovníci v kanceláři. Mnohem vyšší 

váhu ale přisuzují nedostatku důvěry (20 %) a nechotě manaţerů (16 %). 

Operátoři vidí problém nejvíce v nechotě manaţerů (25 %) a v nedostatku důvěry 

(20 %). 

 

Graf 22 Překáţky v komunikaci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 17 

Důvěřujete svému přímému nadřízenému (co řekně, to platí)? 

22 % dotázaných manaţerů zcela důvěřuje svému přímému nadřízenému, 78 % mu 

spíše důvěřuje.  

Celkem 63 % pracovníků v kanceláři odpovídá na otázku kladně, 22 % z nich 

přímému nadřízenému spíše nedůvěřuje a 15 % v něj nemá ţádnou důvěru. 

26 % operátorů zcela důvěřuje přímému nadřízenému, 46 % nadřízenému spíše 

důvěřuje, 21 % operátorů nadřízenému spíše nedůvěřuje a 7 % mu zcela nedůvěřuje. 

V otázce č. 5 byla prokázána značná nespokojenost s důvěrou ve firmě. Vztah 

k přímému nadřízenému můţe mít na celkové nedůvěře ve firmě jistý podíl, ale na 

základě výsledků této otázky si myslím, ţe hlavní problém určitě není zakotven 

v komunikaci s přímým nadřízeným, i kdyţ by se i zde dalo leccos vylepšit.  

 

Graf 23 Důvěra k přímému nadřízenému (Zdroj: Vlastní práce) 
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Otázka č. 18 

Dává Vám Váš přímý nadřízený najevo, že si cení Vaší práce? 

V otázce č. 8 (Dostává se Vám pochvaly a uznání za dobře odvedenou práci?) 

odpovídala poměrná většina pracovníků v kanceláři (71 %) i operátorů (67 %) záporně. 

44 % manaţerů taktéţ nevnímá dostatečnou pochvalu a uznání. 

Při porovnání výše zmíněných výsledků s ohodnocením pracovní činnosti pouze 

přímým nadřízeným jsou patrné rozdíly. Nadpoloviční většině kaţdé kategorie 

respondentů (55 % manaţerů, 66 % pracovníků v kanceláři, 52 % operátorů) dává 

přímý nadřízený najevo, ţe si cení jejich práce. Řada zaměstnanců však pozitivní 

hodnocení pracovního výkonu nevnímá, i kdyţ by o něj zájem měla. 

 

Graf 24 Pozitivní hodnocení nadřízeným (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 19 

Probírá s Vámi přímý nadřízený předem rozhodnutí, která se týkají Vaší pracovní 

činnosti? 

V součtu 89 % manaţerů můţe s nadřízeným projednávat rozhodnutí, které se týkají 

jejich pracovní činnosti. 

Zkušenosti pracovníků v kanceláři se značně liší. Více neţ polovina 63 % z nich 

odpovídá, ţe přímý nadřízený s nimi o důleţitých rozhodnutích předem hovoří, 33 % 

tuto moţnost nemá.  

Celkem 69 % operátorů souhlasí, ţe jejich přímý nadřízený s nimi předem 

projednává důleţitá rozhodnutí. 25 % operátorů tuto moţnost spíše nemá 

a 6 % odpovídá, ţe ji zcela nemá. 

Osobní objasnění chystaných změn by mělo být samozřejmostí pro zaměstnance na 

všech úrovních organizační struktury. Můţe to podpořit zmiňovanou důvěru, sníţit 

pochybnosti, šíření nepodloţených informací, sníţit obavy a stres v zaměstnání. 

 

Graf 25 Komunikace s přímým nadřízeným – důleţitá rozhodnutí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 20 

Dává Vám Váš přímý nadřízený prostor k vyjádření názorů a nápadů a využívá jich? 

Všichni z dotázaných manaţerů mají moţnost otevřeně komunikovat s přímým 

nadřízeným a mají pocit, ţe jsou jejich názory brány v úvahu. 

37 % pracovníků v kanceláři můţe otevřeně komunikovat s přímým nadřízeným 

a jejich připomínky jsou brány v úvahu, zatímco 52 % pracovníků v kanceláři svoje 

názory otevřeně sice sdílet můţe, ale bez efektivní zpětné vazby. 11 % tuto moţnost 

nevnímá.  

Velmi podobné názory mají i respondenti z řad operátorů. 30 % operátorů odpovídá, 

ţe jim nadřízený dává prostor k vyjádření nápadů a vyuţívá jich. 57 % má taktéţ 

moţnost otevřené komunikace s přímým nadřízeným, ale případné nápady a návrhy 

nejsou příliš brány v úvahu. 13 % operátorů prostor pro vyjádření názorů nemá. 

 

Graf 26 Komunikace s přímým nadřízeným – sdílení názorů a nápadů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 21 

Hodnotí Váš přímý nadřízený dostatečně odvedený pracovní výkon? 

22 % dotázaných manaţerů je zcela spokojeno s úrovní hodnocení od nadřízeného.  

56 % manaţerů odpovídá, ţe jejich přímý nadřízený spíše hodnotí odvedený pracovní 

výkon. Zbylých 22 % si myslí, ţe je přímý nadřízený hodnotí spíše nedostatečně. 

Více neţ polovina (52 %) pracovníků v kanceláři označilo hodnocení pracovního 

výkonu přímým nadřízeným jako dostatečné.  

Celkem 40 % operátorů si myslí, ţe hodnocení nadřízením je dostatečné, 46 % jej 

označuje spíše jako nedostatečné, 14 % není zcela spokojeno. 

 

Graf 27 Hodnocení pracovního výkonu přímým nadřízeným (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 22 

Máte prostor pro pravidelné hodnocení svého přímého nadřízeného? 

Celkem 56 % dotázaných manaţerů odpovídá, ţe moţnost hodnotit svého 

nadřízeného nemá, ale rádo by ji mělo. 22 % manaţerů by takovou moţnost 

kvůli obavám z negativních dopadů nevyuţilo. 22 % o hodnocení nadřízeného vůbec 

zájem nemá. 

44 % pracovníků v kanceláři tuto moţnost nemá, ale rádo by ji vyuţilo. 22 % by 

moţnost vyuţilo, kdyby se nebálo moţných negativních dopadů. Zbytek dotázaných 

pracovníků v kanceláři o tuto moţnost zájem nemá. 

Velmi podobné jsou výsledky odpovědí operátorů. 36 % by rádo mělo moţnost 

hodnotit přímého nadřízeného. 23 % operátorů by rádo hodnotilo, ale bojí se otevřeně 

hovořit. 

Nástroj k hodnocená přímého nadřízeného by mohl být jistě efektivní, pokud by 

připomínky a celkové hodnocení zahrnovalo konstruktivní a přiměřené názory 

a nápady. 

 

Graf 28 Prostor pro hodnocení přímého nadřízeného (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 23 

Znáte organizační strukturu firmy? (kdo co dělá a proč) 

Všichni dotázaní manaţeři znají organizační strukturu firmy. Výsledek by se mohl 

zdát samozřejmý, nicméně jej hodnotím jako velmi dobrý vzhledem k rozsáhlé 

organizační struktuře velké firmy. 

U pracovníků v kanceláři odpovědi nejsou tak jednoznačné. 59 % z nich zná 

organizační strukturu, 37 % má nejasnou představu o organizační struktuře 

a 4 % pracovníků v kanceláři se v organizační struktuře nevyznají. 

Znalost organizační struktury z pozice operátorů se jeví nejhůře, chybně se můţe 

zdát jako nepodstatná. Jen 25 % operátorů odpovídá, ţe zná organizační strukturu, 

52 % má jen nejasnou představu a 22 % ji vůbec nezná. 

Otázka č. 24 

Dochází na Vašem pracovišti ke konfliktům (nedorozumění, hádky, agrese)? 

Větší část manaţerů (67 %) odpovídá, ţe na jejich pracovišti spíše nedochází 

k interpersonálním konfliktům. Zbylých 33 % odpovídá, ţe ke konfliktům na pracovišti 

dochází. 

Pracovníci v kanceláři z větší části (63 %) interpersonální konflikty zamítají, 37 % 

se s konflikty naopak setkává. 

Podobné je to i u odpovědí operátorů. 57 % operátorů odpovídá záporně, 43 % 

vnímá, ţe se konflikty na pracovišti vyskytují. 

 Konfliktům nelze zcela zamezit, je patrné, ţe kaţdý ze zaměstnanců s nimi má 

rozdílné zkušenosti. Je dobré konfliktům předcházet, popřípadě vědět, jak je efektivně 

řešit. Téměř 40 % z kaţdé skupiny respondentů je dostatečný důvod k zapracování 

na zvládání konfliktních situací. 
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Otázka č. 25 

Souhlasíte s tvrzením: „Vím, ke komu se mám obrátit s konkrétním dotazem, žádostí, 

názorem, aby byl můj problem co nejdříve a efektivně vyřešen.“ 

44 % manaţerů vţdy ví, ke komu se má s dotazem obrátit. 56 % s tvrzením také 

spíše souhlasí. Výsledek je mimo jiné dán perfektní znalostí organizační struktury, 

která se u manaţerů potvrdila v otázce č. 23. 

Více neţ polovina dotázaných pracovníků v kanceláři (55 %) spíše neví, za kým jít 

s konkrétním dotazem, aby byl efektivně vyřešen. 19 % se vyjádřilo zcela záporně a jen 

26 % pracovníků v kanceláři odpovědělo kladně, i přestoţe více neţ polovina 

pracovníků v kanceláři výše odpověděla, ţe zná organizační strukturu a ví, kdo má 

co na starosti. 

Výsledky odpovědí operátorů je moţné hodnotit jako dobré. Celkem 78 % z nich ví, 

ke komu se má s dotazem obrátit. 22 % operátorů s tvrzením nesouhlasí. 

 

Graf 29 Řešení problému v rámci organizační struktury (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 26 

Myslíte si, že ve firmě vázne komunikace v důsledku jazykové bariéry? 

Jelikoţ se jedná o pobočku zahraniční společnosti, vedení firmy a několik 

zaměstnanců je jiné národnosti, ve firmě se komunikuje i v anglickém jazyce. Nabízí se 

otázka, zdali tohle někdo vnímá jako jazykovou bariéru. 

Téměř polovina z kaţdé kategorie respondentů (45 % manaţerů i operátorů a celkem 

52 % pracovníků v kanceláři) si myslí, ţe komunikace ve firmě v důsledku jazykové 

bariéry spíše nevázne. V součtu 44 % manaţerů ale nějaký problém způsobený 

jazykovou bariérou vnímá. Stejně tak 41 % pracovníků v kanceláři na otázku odpovídá 

kladně. Celkem 30 % operátorů také připouští moţnost problému v důsledku cizího 

jazyka. Ne většina respondentů vnímá jazykovou bariéru, nicméně všichni by měli 

rozumět veškerým informacím komunikovaným ve firmě. 

 

Graf 30 Problém v komunikaci v důsledku jazykové bariéry (Zdroj: Vlastní práce) 
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Otázka č. 27 

Jste spokojen s úrovní porad? (správné načasování, způsob vedení, možnost vyjádřit 

se, osobní přínos apod.) 

Následující otázka byla zaměřena zejména na porady v rámci managementu 

a pracovníků v kancelářích.  

Více neţ polovina manaţerů (56 %) je s poradami spíše spokojena, 22 % je spíše 

nespokojeno a 22 % zcela nespokojeno. Pouze několik manaţerů vyuţilo moţnosti 

uvést, jak by se porady mohly vylepšit. Rádi by zajistili striktnější dodrţování začátků 

a konců porad. Dále by uvítali, kdyby bylo předem rozlišeno a oznámeno, o jaký typ 

porady se bude jednat (řešící, reportovací apod.). 

V součtu jen 11 % pracovníků v kanceláři odpovídá na otázku kladně, 59 % je 

s poradami spíše nespokojeno a 30 % zcela nespokojeno. Ocenili by například přesnější 

určení toho, co se bude na poradě konkrétně řešit. 

 

 

Graf 31 Spokojenost s poradami (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 28 

Uvítal byste změny v rámci firemního intranetu? 

56 % manaţerů by uvítalo lepší organizaci informací v rámci firemního intranetu. 

Tuto moţnost by ocenilo také 15 % pracovníků v kanceláři a 16 % operátorů. 

22 % manaţerů by uvítalo větší škálu informací dostupných na intranetu. Stejný 

názor sdílí i 48 % pracovníků v kanceláři a 30 % operátorů.  

22 % manaţerů, 33 % pracovníků v kanceláři a 16 % operátorů hodnotí obsah 

i strukturu firemního intranetu jako dostatečnou a další změny nepotřebují. 

Ţádný z manaţerů si nemyslí, ţe vyuţívání firemního intranetu není důleţité. 

Firemní intranet ovšem nepřipadá důleţitý 38 % operátorů a 4 % pracovníků 

v kanceláři. Firemní intranet můţe být velmi efektivním nástrojem komunikace, pokud 

je správně nastaven.  

Respondenti měli prostor pro vyjádření nápadů, jak intranet vylepšit. Několik 

respondentů této moţnosti vyuţilo. Přáli by si zejména zpřehlednit vyhledávání, 

zjednodušit hlavní menu, lepší přístup k intranetu (např. online z domu nebo zavést 

více míst, kde by byl k intranetu přístup i pro operátory).  

 

Graf 32 Změny v rámci firemního intranetu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 29 

Jste ve firmě spokojený? 

V součtu 78 % manaţerů odpovídá na otázku kladně, 22 % manaţerů je spíše 

nespokojených. 

Spokojenost pracovníků v kanceláři ve firmě je různorodá. 55 % pracovníků 

v kanceláři odpovídá kladně, 45 % záporně. 

Téměř srovnatelné s odpovědmi pracovníků v kanceláři jsou odpovědi operátorů. 

Jen 8 % operátorů odpovídá, ţe je ve firmě zcela spokojeno. 45 % je spíše spokojeno, 

44 % je spíše nespokojeno a jen 3 % operátorů odpovídájí, ţe jsou zcela nespokojeni. 

 

Graf 33 Spokojenost zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 30 

Souhlasíte s tvrzením: „Interní komunikace v naší společnosti je vhodně nastavena 

a funguje efektivně.“? 

22 % dotázaných manaţerů s tvrzením souhlasí, 22 % spíše souhlasí a 56 % 

manaţerů s tvrzením spíše nesouhlasí. 

26 % pracovníků v kanceláři na tvrzení reaguje spíše kladně, celkem 74 % 

pracovníků v kanceláři si nemyslí, ţe je interní komunikace vhodně nastavena. 

Pouze 2 % operátorů s tvrzením zcela souhlasí. 36 % operátorů spíše souhlasí s tím, 

ţe je komunikace ve firmě vhodně nastavena a funguje evektivně. 57 % operátorů s tím 

ale spíše nesouhlasí, 5 % zcela nesouhlasí. 

Více neţ polovina z kaţdé kategorie respondentů tedy nehodnotí interní komunikaci 

ve firmě jako vhodně nastavenou a efektivně fungující. 

 

Graf 34 Hodnocení interní komunikace celkově (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 31 

Myslíte si, že má vnitropodniková komunikace vliv na Vaši pracovní motivaci? 

Větší část dotázaných manaţerů (56 %) souhlasí s tím, ţe fungující interní 

komunikace zvyšuje jejich pracovní motivaci a potaţmo i pracovní spokojenost. 33 % 

manaţerů sdílí opačný názor a 11 % se nevyjádřilo. 

Odpovědi pracovníků v kanceláři jsou téměř shodné s odpovědmi respondentů z řad 

managementu. 54 % vnímá, ţe komunikace ve firmě má vliv na pracovní motivaci, 

33 % s tímto nesouhlasí a 11 % se rozhodlo nevyjádřit se. 

Téměř polovina dotázaných operátorů (46 %) si myslí, ţe fungující interní 

komunikace je motivuje k lepším pracovním výkonům a zvyšuje pracovní spokojenost. 

13 % si myslí, ţe interní komunikace nemá vliv na jejich pracovní motivaci 

a 41 % operátorů zvolilo odpověď „Nevím“. 

 

Graf 35 Vliv interní komunikace na pracovní motivaci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 32 

Uvítal byste školení komunikačních dovedností ve firmě? 

Více neţ polovina dotázaných manaţerů (56 %) si myslí, ţe takové školení ve firmě 

není potřeba. Zbylých 44 % by jej doporučilo jak pro manaţery, tak pro ostatní 

zaměstnance. 

Nadpoloviční většina (52 %) pracovníků v kanceláři by školení komunkačních 

dovedností doporučilo jak pro manaţery, tak i pro ostatní zaměstnance. 11 % by jej 

doporučilo jen pro manaţery. 30 % si myslí, ţe takové školení není potřeba, a 7 % 

pracovníků v kanceláři se nevyjádřilo. 

42 % operátorů by taktéţ uvítalo školení jak pro manaţery, tak pro řadové 

zaměstnance,  24% dotázaných operátorů by školení doporučilo výhradně pro 

manaţery. 11 % si myslí, ţe takové školení vůbec není potřeba a 23 % operátorů. 

Manaţeři jsou vůči školení komunikačních dovedností spíše skeptičtí. Z rozhovorů 

vyplynulo, ţe se školeními nemají dobré zkušenosti a je to pro ně spíše ztráta času. 

Myslím si, ţe takovéto školení můţe být velmi uţitečné, pokud je vhodně zvoleno a je 

zde snaha získané poznatky opravdu uplatnit v praxi. 

 

Graf 36 Školení komunikačních dovedností (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 33 

Uvítal byste firemní časopis? 

Názory na firemní časopis se liší v závislosti na pracovních pozicích, většina 

manaţerů by časopis pravděpodobně z časových důvodů nevyuţila. Polovina operátorů 

by jej naopak uvítala. 29 % operátorů a 37 % pracovníků v kanceláři se nedovedlo 

vyjádřit, zřejmě tedy neví, co mají od firemního časopisu očekávat, ale přímo se mu 

nebrání. Několik zaměstnanců uvedlo, co by ve firemním časopise uvítali – jedná se 

o aktuální informace o výrobě a dění ve firmě, plány do budoucna, něco zábavného pro 

vyplnění volného času.  

Otázka č. 34 

Uveďte, co by podle Vás mohlo komunikaci ve firmě vylepšit. 

Nejčastější názory jsou: 

 vylepšení komunikace mezi operátory a managementem – moţnost diskuze;  

 větší informovanost mistrů, kteří by mohli informace sdílet dál; 

 častější porady pro operátory; 

 lepší přístup managementu k operátorům – lepší mezilidské vztahy, větší zájem 

o řadové zaměstnance; 

 prostor pro bezstarostné vyjádření návrhů, které by také byly brány v úvahu; 

 více osobní komunikace a naslouchání jeden druhému; 

 větší informovanost – zejména včasnost a úplnost informací; 

 více společenských nebo teambuildingových akcí; 

 větší zájem o práci nadřízených i podřízených, spolupráce; 

 komunikace i mimo pracovní dobu; 

 upřesnění zodpovědností a pravomocí; 

 objasnění zavádění nových pravidel; 

 větší ochota komunikovat s ostatními – vyhradit si na to vţdy čas; 

 větší zájem vedení o práci svých podřízených; 

 větší odbornost členů managementu mimo jiné z hlediska komunikace; 

 lepší motivace zaměstnanců. 
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2.6 Shrnutí výsledků 

Výsledky jednotlivých otázek je moţné rozdělit do několika kategorií a zhodnotit 

v rámci kaţdé kategorie zvlášť. 

2.6.1 Kultura firmy 

Kultura organizace se projevuje v tom, jak se organizace chová a jedná jak ve 

vztahu k zaměstnancům, tak ve vztahu k zákazníkům a k vnějšímu okolí. Ve firmě by 

mělo být prostředí pro dobré mezilidské vztahy. Vedení, management by se měl chovat 

příkladně, spravedlivě. Důraz by měl být kladen také na příjemnou pracovní atmosféru, 

vzájemný respekt a důvěru spolupracovníků. Nastavená pravidla platí pro všechny 

stejně. (Holá, 2011, s. 221) 

 

 Důvěra, zpětná vazba 

Celkovou důvěru ve firmě označuje zhruba polovina respondentů z kaţdé kategorie 

jako špatnou. V důvěře k přímému nadřízenému ale většina respondentů nevidí 

problém. Přestoţe značná část pracovníků v kanceláři (55 %) i operátorů (44 %) 

odpovídá, ţe má prostor ke komunikaci s managementem, příliš jí nevyuţívá (mimo 

jiné ze strachu z negativních dopadů) a preferuje komunikaci s přímým nadřízeným. 

Zaměstnanci (71 % pracovníků v kanceláři, 74 % operátorů) totiţ nemají pocit, ţe by se 

o jejich názory management zajímal a ţe by je chtěl vyuţívat. Naopak manaţeři 

hodnotí vzájemnou komunikaci ze 78 % kladně. 33 % dotázaných manaţerů si ale 

nemyslí, ţe by jejich návrhy byly brány v úvahu a ţe zpětná vazba nefunguje aţ tak 

efektivně. Necelých 40 % z kaţdé skupiny respondentů se občas setkává s projevy 

konfliktů na pracovišti.  

Důvěra k přímému nadřízenému není velký problém. Je třeba podpořit důvěru 

zaměstnanců ve firmu jako celek a také vylepšit vzájemnou důvěru mezi pracovníky 

a managementem. Toho je moţné dosáhnout například otevřenou komunikací se 

zpětnou vazbou. Důvěra by mohla napomoci k lepšímu pracovnímu prostředí a 

odbourala by strach z komunikace s managementem. Celková nedůvěra ve firmě je 

velmi zneklidňující a můţe vést k pracovní nespokojenosti, případně k vyšší fluktuaci 

zaměstnanců nebo ke konfliktům. Někteří respondenti se s konflikty občas setkávají, 
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nelze jim zcela zamezit, ale lze jim předcházet, popřípadě je dobré naučit se, jak 

konflikty efektivně řešit. 

 

 Pocit důleţitosti ve firmě 

Většina dotázaných manaţerů (78 %) se cití být pro firmu důleţitá a vnímá, ţe si 

jich vedení váţí jako svého partnera. Většina ostatních zaměstnanců firmy (70 % 

pracovníků v kanceláři a 78 % operátorů) tento pocit ale nesdílí a nepřipadá jim, ţe 

si jich firma dostatečně váţí. Vztahy s kolegy a pracovní prostředí ve firmě hodnotí 

téměř všichni respondenti kladně. Většina operátorů (71 %) i pracovníků v kanceláři 

(63 %) se se svými spolupracovníky setkává i mimo pracovní dobu, coţ jistě podporuje 

dobré vzájemné vztahy, které se odráţí i v rámci zaměstnání. Jen zhruba polovina 

dotázaných manaţerů (44 %) se taktéţ setkává mimo pracovní dobu.  

Bylo by vhodné také zapracovat na pocitu osobní důleţitosti všech pracovníků 

například otevřenou komunikací v rámci skupin, motivací, prezentací a zhodnocením 

odvedené práce. Z odpovědí manaţerů vyplývá, ţe firemní kultura jiţ je nějakým 

způsobem nastavena, ovšem měla by být zohledněna a komunikována celou 

organizační strukturou. Pokud se budou zaměstnanci opravdu cítit jako nezbytná 

součást firmy, budou s firmou spojovat svoji budoucnost, budou firmu lépe prezentovat 

navenek, lépe pracovat a sníţí se tím i fluktuace zaměstnanců a s ní spojené starosti 

a zvýšené náklady pro firmu. Je vhodné podporovat zpětnou vazbu od zaměstnanců 

(nenásilně k ní vyzývat) a pokud nápady není moţné zohlednit, mělo by být alespoň 

vysvětleno proč. Deklarovaná firemní kultura napomáhá pocitu jistoty a potaţmo 

i loajality k firmě. 

2.6.2 Personální politika 

Personální politika ve firmě je mimo jiné definována spravedlivým vztahem 

k zaměstnancům, systémem zaměstnaneckých výhod a snahou podporovat zaměstnance 

v jejich pracovní spokojenosti a rozvoji. (Holá, 2011, s. 224) 
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 Komunikační propojení v rámci organizační struktury 

Organizační struktura je jasně daná a měla by být všem známa. Všichni manaţeři 

vědí, kdo co dělá a proč, větší část pracovníků v kanceláří taktéţ (59 %), ostatní mají 

alespoň jakousi představu o organizační struktuře. U operátorů tato znalost tak vysoká 

není. Naopak ale téměř všichni operátoři i manaţeři vědí, na koho se mají obrátit 

s konkrétním problémem, aby byl co nejefektivněji vyřešen. To je velmi dobrý 

výsledek. Bohuţel, většina (74 %) pracovníků v kanceláři neví, ke komu se má  obrátit. 

Řada z nich by také uvítala vylepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními.  

K vyřešení výše zmíněných problémů by mohla napomoci přesnější deklarace 

kompetencí jednotlivých pracovníků a lepší komunikační propojení i v rámci 

horizontální komunikace – např. porady zástupců jednotlivých oddělení. 

 

 Rozdělení práce a odměňování zaměstnanců 

Celkem 67 % dotázaných manaţerů si myslí, ţe rozdělení práce a systém 

odměňování zaměstnanců ve firmě je spravedlivý. Většina pracovníků v kanceláři 

(70 %) i operátorů (75 %) si ale myslí opak. Pravděpodobně se tedy necítí být 

spravedlivě ohodnoceni vůči ostatním zaměstnancům. Jedním z důvodů můţe být 

nedostatečně komunikovaný systém odměňování zaměstnanců. 

Zde je patrná nerovnováha v názorech manaţerů a ostatních zaměstnanců. Manaţeři 

jsou na základě svých kompetencí a povinností ohodnoceni jinak, ovšem ohodnocení 

by mělo být vnímáno spravedlivě ze stran všech zaměstnanců firmy. Finanční 

odměňování je často velkým úskalím, je ale moţné dosáhnout spokojenosti jasně 

deklarovaným vztahem k zaměstnancům zaloţeným na respektu, partnerství a otevřené 

komunikaci. Je také moţné zýšit celkovou motivaci zaměstnanců systémem pochvaly 

a uznání, které si zaměstnanci na základě odpovědí velmi váţí, ale polovině všech 

respondentů se jí nedostává. Dále by mohlo situaci pozvednout například vylepšení 

systému zaměstnaneckých výhod, který se v rámci hodnocení neumístil velmi dobře. 
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 Spokojenost v zaměstnání 

Jen téměr polovina z kaţdé kategorie dotázaných zaměstnanců firmy by svoji práci 

ve firmě doporučila svým přátelům a známým. Shodně tedy jen zhruba polovina 

pracovníků v kanceláři (55 %) a dotázaných operátorů (53 %) odpovídá, ţe je ve firmě 

obecně spokojena. Většina manaţerů (78 %) je ve firmě celkově spokojena, i kdyţ by 

práci svým známým spíše nedoporučovala.  

Výsledky vypovídají o celkové spokojenosti, respektive nespokojenosti 

zaměstnanců s prací ve firmě. Zde se můţe odráţet atmosféra ve firmě a výše zmíněná 

nedůvěra, vnímaná nespravedlnost nebo samotné šíření informací. Je třeba podpořit 

pocit  zaměstnanců, ţe jsou pro firmu důleţití a ţe si jich firma váţí. Jasně definovaná 

a komunikovaná personální politika a kultura firmy by mohla pomoci zlepšit vnímání 

firmy jako celku a změnit postoj zaměstnanců. 

2.6.3 Komunikační strategie a komunikační plán 

Komunikační strategie vychází z celkové firemní strategie a je v souladu s kulturou 

firmy a personální politikou. Je tvořena hlavními komunikačními cíli, které si 

management stanoví a dále prostředky, kterými bude cílů dosaţeno. Měly by být 

zachovány zásady obousměrné komunikace, otevřenosti, spravedlnosti a zpětné vazby.  

Komunikační plán je potom nástrojem k naplnění komunikační strategie. 

(Holá, 2011, s. 225) 

Značná část respondentů (56 % manaţerů, 74 % pracovníků v kanceláři a 62 % 

operátorů) si nemyslí, ţe je interní komunikace vhodně nastavena a funguje efektivně. 

Zhruba polovina z kaţdé skupiny respondentů souhlasí s tvrzením, ţe fungující interní 

komunikace má vliv na jejich pracovní motivaci. Tyto výsledky jasně vypovídají 

o nutnosti změn v komunikačním plánu a jeho jasné sdílení zaměstnancům firmy. 

 

 Šíření informací 

Na otázku zdali jsou zaměstnanci informování o plánech firmy a průběţně 

seznamováni s připravovanými změnami odpovídají všichni manaţeři kladně. Jen 

zhruba polovina ostatních pracovníků se cítí být průběţně informována o aktuálních 

plánech. To poukazuje na ne zcela optimální šíření informací sestupně organizační 
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strukturou. Manaţeři odpovídají (89 %), ţe se k nim informace dostávají srozumitelné 

a úplné, téměř polovina dotázaných manaţerů (44 %) ale uvádí, ţe se k nim informace 

nedostávají včas. 71 % operátorů hodnotí příchozí důleţité informace jako 

srozumitelné, ovšem uţ jen necelá polovina dotázaných operátorů hodnotí informace 

jako úplné a včasné. Informovanost pracovníků v kanceláři se jeví jako nejhorší. 

Převáţná většina pracovníků v kanceláři (67 %) není spokojena se srozumitelností 

informací, ještě větší část (85 %) nedostává informace úplné a včas. Tento fakt je 

značně alarmující. Problém je moţné spatřovat i v zadávání úkolu. Většina operátorů 

(84 %) má jasně zadaný úkol a ví, co se od nich očekává. Více neţ polovina pracovníků 

v kanceláři (63 %) i značná část manaţerů (44 %) ale ne vţdy ví, co se od nich 

očekává. Zhruba 40 % zaměstnanců ze všech kategorií připouští moţnost problémů 

v rámci komunikace způsobených v důsledku jazykové bariéry. 

V šíření důleţitých informací je moţné spatřit zásadní problém. Informace 

se z vedení (managementu) nešíří celou organizační strukturou tak, jak by měly. Je 

nutné dbát zejména na včasné sdělení informací a tím předejít šíření nepodloţených 

informací. Jasné zadání úkolu a kompetencí by mělo být zadáváno pravidelně například 

na poradách, popřípadě sdělováno e-mailovými zprávami. V mezinárodní organizaci 

můţe být řada komunikovaných informací v cizím jazyce, zde můţe vznikat řada 

nedorozumění, která dokonce i řada dotázaných manaţerů připouští. Bylo by dobré 

veškeré podstatné informace raději překládat do češtiny nebo je alespoň zopakovat, 

popřípadě zaznamenat v písemné podobě pro moţnost opětovného ujasnění. 

 

 Šíření informací neoficiální cestou 

Respondenti odpovídají, ţe se ve firmě informace šíří i neoficiální cestou. Manaţeři 

přiznávají, ţe se tak tomu děje občas a většinou se zeptají odpovědné osoby na 

vysvětlení. Většina pracovníků v kanceláři (67 %) se s informacemi z neoficiálních 

zdrojů setkává často, někteří z nich se raději zeptají odpovědného manaţera (26 %), 

někteří vyčkávají, aţ se k nim informace dostanou z oficiálních zdrojů samy (41 %). 

Téměř všichni operátoři (86 %) se s informacemi z neoficiálních zdrojů taktéţ 

setkávají, většina (70 %) přitom vyčkává na oficiální informace. Značná část 

pracovníků v kanceláři a většina operátorů tedy volí moţnost vyčkávání, neţ aby se 
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zeptali odpovědného manaţera. Lze poukázat na výše zmíněný nedostatek důvěry 

k manaţerům a obavy z případných negativních dopadů. Další problém plynoucí 

z vyčkávání na informace je další šíření nepodloţených informací,  na které se 

„nabalují“ informace vyvozené jednotlivými pracovníky. Z toho plyne i nejistota 

zaměstnanců způsobená nejasnými informacemi.  

Šíření informací neoficiální cestou nelze zamezit, je ale moţné je minimalizovat 

srozumitelnými informacemi šířenými včas. Dále by bylo dobré podpořit důvěru 

k manaţerům tak, aby se zaměstnanci nebáli zeptat na potřebné informace. 

Zaměstnanci by měli mít prostor ke kladení otázek a měli by mít moţnost k podávání 

zpětné vazby a vyjadřování vlastních návrhů.  

 

 Vyuţívané prostředky komunikace 

Ve firmě je vyuţívána celá řada prostředků komunikace, které byly zmíněny na 

začátku kapitoly. Jedná se především o porady, nástěnky, firemní intranet, schůzky 

s vedením podniku, společenské akce. 

Téměř polovina dotázaných manaţerů není spokojena s poradami, zbytek manaţerů 

je jen spíše spokojeno. Manaţeři by uvítali striktnější začátky a konce porad a předem 

stanovený účel porady. Téměr všichni pracovníci v kanceláři nejsou spokojeni s úrovní 

porad. Pracovníci v kanceláři by ocenili, kdyby předem znali pravý účel porady, aby se 

mohli lépe připravit.  

Bylo by tedy vhodné před pravidelnými poradami např. e-mailem informovat 

účastníky o účelu porady tak, aby se sami mohli připravit. Dále by zaměstnanci měli 

mít moţnost zpětné vazby přímo na poradě. Řada z nich se zřejmě bojí otevřeně 

komunikovat, proto by mohlo pomoci nenásilné vyzývání k vyjádření zpětné vazby 

a diskuze o konkrétních připomínkách bez jakéhokoliv negativního postihu.  

Řada respondentů by ocenila lepší organizaci informací a také více informací 

na firemním intranetu. K intranetu mají nyní kaţdodenní přístup zaměstnanci 

s vlastním pracovním počítačem, operátoři pouze v rámci společného počítače 

v kantýně, proto jim vyuţívání intranetu nepřipadá důleţité. V současné době je 

intranet nastaven víceméně k vkládání informací, které jsou samozřejmě čas od času 

potřebné, ale nejedná se přímo o aktuální informace.  
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Zhruba polovina respondentů by ocenila školení komunikačních dovedností jak 

pro manaţery, tak i pro ostatní zaměstnance. Řada zaměstnanců vnímá školení jako 

zbytečné, pokud by ale bylo vhodně zacíleno a vhodně vybráno a byla by přítomna 

snaha získané poznatky aplikovat v praxi, potom by jistě mělo význam. 

Na otázku zdali by zaměstnanci uvítali firemní časopis se manaţeři vyjádřili 

převáţně negativně. Polovina operátorů by jej ale uvítala a velká část respondentů se 

vyjádřila jen s odpovědí „Nevím“. Pravděpodobně si nedokáţí představit, co mají 

od zpravodaje očekávat a co by mohl přinést. Firemní časopis můţe obsahovat 

informace o chodu podniku týkající se například uplynulého měsíce. Jedná se 

o nenásilnou formu sdílení informací, které si můţe kaţdý přečíst právě v okamţiku, 

kdy na to má čas a náladu. 

Respondenti uvedli několi návrhů, jak vylepšit interní komunikaci. Jedná se zejména 

o zlepšení komunikace mezi operátory a mangementem. Zaměstnanci by si přáli 

prostor pro bezstarostné vyjádření návrhů, které budou brány v úvahu. Vylepšení 

komunikačních dovedností jako je například naslouchání. Vstřícnější přístup manaţerů 

k ostatním zaměstnancům. Lepší šíření informací organizční strukturou 

aţ k operátorům. Týmový duch v rámci firmy – lepší spolupráce. Vylepšení 

motivačního systému.  

2.6.4 Komunikace s přímým nadřízeným 

Kaţdý zaměstnanec se se svým přímým nadřízeným setkává velmi často, jejich 

vzájemná komunikace je stěţejní pro výkon pracovní činnosti, měla by být tedy na 

velmi dobré úrovni. 

Většina respondentů odpovídá, ţe svému přímému nadřízenému důvěřuje, nicméně 

řada zaměstnanců to takto necítí a bylo by vhodné na důvěře dále zapracovat. 

Nadpoloviční většině respondentů dává přímý nadřízený najevo, ţe si cení jejich práce. 

Mnohem větší procento respondentů (89 % manaţerů, 63 % pracovníků v kanceláři 

a 69 % operátorů) souhlasí s tím, ţe s nimi přímý nadřízený předem probírá rozhodnutí, 

která se jich přímo týkají. Téměř všichni respondenti odpovídají, ţe jim nadřízený dává 

prostor k vyjadřování návrhů. Více neţ polovina pracovníků v kanceláři i operátorů ale 

vnímá, ţe jejich názory nejsou brány v úvahu, coţ je značně demotivující. Zhruba 
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polovina pracovníků v kanceláři a polovina dotázaných operátorů by ocenila, kdyby 

nadřízený více hodnotil jejich pracovní výkon. Manaţeři jsou v tomto ohledu 

spokojeni. Značná část respondentů (56 % manaţerů, 44 % pracovníků v kanceláři 

a 36 % operátorů) by také ocenila, kdyby měla prostor k hodnocení svého nadřízeného. 

Zhruba 20 % respondentů z kaţdé kategorie se vyjádřila, ţe by mělo obavy otevřeně 

hodnotit nadřízeného. 

Komunikaci s přímým nadřízeným by mohlo vylepšit zvýšení důvěry například 

s pomocí otevřené komunikace – vysvětlení, proč některé návrhy zaměstnanců 

nemohou být zohledněny. Nadřízený by měl podávat více zpětné vazby k odvedené 

práci svých podřízených, ocenit dobře odvedenou práci. Prostředí důvěry by mohlo 

umoţnit pravidelné hodnocení nadřízeného a tím sniţovat případnou nespokojenost 

zaměstnanců. Moţná kritika by ale vţdy měla být konstruktivní tak, aby se z ní kaţdý 

mohl poučit a nebrat si ji osobně.  

2.6.5 Komunikační schopnosti managementu 

Manaţer hraje v interní komunikaci klíčovou roli. Získává důleţité informace a musí 

je efektivně sdílet dál. Musí přijmout zodpovědnost za vlastní komunikaci. Záleţí tedy 

na jeho schopnosti a ochotě naslouchat, spolupracovat, vcítit se do role ostatních.  

Převáţná většina respondentů hodnotí zpětnou vazbu (informace o výkonnosti, 

produktivitě, pochvalu a kritiku) od managementu jako nedostatečnou. Více neţ 

polovina pracovníků v kanceláři i operátorů odpovídá, ţe má moţnost otevřeně 

komunikovat s managementem, nicméně jen mizivé procento těchto respondentů této 

moţnosti opravdu vyuţívá. Zhruba 40 % se bojí případných negativních dopadů 

způsobených otevřenou komunikací. Řada těchto respondentů tedy preferuje otevřenou 

komunikaci pouze s přímým nadřízeným. Převáţná většina respondentů vnímá, ţe se 

management jejich připomínkami vůbec nezabývá, coţ jistě nepodporuje zájem 

k podávání zpětné vazby managementu. Sami manaţeři a taktéţ pracovníci v kanceláři 

vidí překázky v komunikaci zejména ve špatně nastavené interní komunikaci, 

v nedostatečných komunikačních schopnostech manaţerů. Pracovníci v kanceláři 

i operátoři dále vidí problém v neochotě manaţerů, v nedostatku důvěry. Respondenti 

hodnotí stres a únavu jako bariéru v komunikaci.  
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Je nezbytné, aby členové managementu změnili přístup k ostatním zaměstnancům 

firmy a aby ve firmě zavládl více „kolektivní duch“. Manaţeři mají jít příkladem, musí 

se zajímat o názory zaměstnanců, předávat i ochotně přijímat zpětnou vazbu a snaţit se 

o efektivní komunikaci na všech úrovních spolupráce. Manaţeři by mohli být 

hodnoceni například 360 stupňovou zpětnou vazbu, aby mohli efektivně rozvíjet své 

manaţerské schopnosti a dovednosti.  
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Výsledky dotazníkového šetření odhalily řadu problémových oblastí, které se 

projevují zejména v celkové nedůvěře v rámci firmy, špatnou informovaností, 

nedostatečným poskytováním a přijímáním zpětné vazby. Důsledkem zmíněných 

problémů je neefektivní interní komunikace.  

Na základě výsledků průzkumu doporučuji několik návrhů řešení, které můţou 

slouţit jako nástroj k odstranění příčin problémů a k zeefektivnění vnitropodnikové 

komunikace. Bylo by vhodné zaměřit se na všechny následující oblasti: 

 Komunikační strategie a plán 

o Vylepšení komunikační strategie, nastavení komunikačního plánu firmy 

a následné doplnění komunikačních plánů jednotlivých manaţerů 

a zveřejnění strategie a plánu. Komunikace důleţitých informací 

v češtině. 

o Pověření osoby odpovědné za interní komunikaci. 

o Zavedení pravidelného e-mailového zpravodajství. 

o Zavedení komplexního systému zpětné vazby. 

o Efektivnější vedení porad – moţnost přípravy na konkrétní poradu, lepší 

organizace porad pro pracovníky v kanceláři. 

o Vytvoření firemního zpravodaje. 

o Vylepšení firemního intranetu. 

o Interní školení komunikačních dovedností. 

 Kultura firmy 

o Podpoření firemní kultury, otevřené atmosféry, spravdlivého prostředí 

například s pomocí definice etického kodexu, deklarace personální 

politiky (kompetencí, systému odměňování) pro větší důvěru v jednání 

vedení. 

o Sdílení a uplatňování firemních hodnot, podpora loajality zaměstnanců. 

o Pravidelné hodnocení zaměstnanců. 

o Teambuildingové akce k podpoření vzájemné důvěry a firemního ducha. 

  



NÁVRHY ŘEŠENÍ  

87 

 

 Komunikační schopnosti manažerů 

o Sjednocení se v rámci komunikační strategie, společná snaha 

o spolupráci, vytvoření prostředí vzájemného respektu. 

o Účast na konferenci interní komunikace k přiblíţení důleţitosti fungující 

interní komunikace a moţnosti zavedení efektivní strategie. 

Některé výše zmíněné návrhy jsou dále konkrétněji formulovány. 

3.1 Vylepšení komunikačního plánu 

Managementem musí být minimálně jednou ročně schválen komunikační plán 

firmy. Ten firma jiţ má, ale pravděpodobně není řádně deklarován. Na základě tohoto 

plánu si kaţdý manaţer vytvoří svůj vlastní komunikační plán. Značná část pracovníků 

v kanceláři uvedla, ţe neví, ke komu se má obracet s konkrétním problémem. Jasná 

deklarace komunikačních plánu a kompetencí manaţerů by tento problém mohla 

vyřešit.  

Navrhuji promyslet výsledky průzkumu a nabízená řešení, následně je 

implementovat do komunikačního plánu. Také některé porady by nyní měly být 

věnovány problematice interní komunikace ke zlepšení současné situace. 

Jasně sepsaný a deklarovaný komunikační plán firmy by měl obsahovat údaje o typu 

a frekvenci všech porad, meetingů, pochůzek, obsahu nástěnek, účelu intranetu, 

systému hodnocení zaměstnanců, způsobu šíření informací organizační strukturou 

(včetně stanovení všech osob z různých úrovní organizační struktury zodpovědných za 

šíření informací), motivačním systému, způsobu sdílení firemních hodnot. 

Komunikační plán manaţera z celkového plánu vychází a je ještě podrobněji popsán. 

Výsledné plány jsou schvalovány managementem, měly by být zpětně hodnoceny 

a aktualizovány. 

Řada dokumentů ve firmě je komunikována jen v anglickém jazyce. Komunikační 

plán musí být dostupný i v anglickém jazyce, ale ne pouze v anglickém jazyce. Část 

respondentů vidí problém v komunikaci právě v jazykové bariéře. Většina z nich hovoří 

anglicky, nicméně pro perfektní porozumění veškerým sdělovaným informacím je 

vhodné vše prezentovat v českém jazyce. Jednou ze zásad mateřské společnosti je také 
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respektování jednotlivých kultur, překlady do českého jazyka by tedy měly být 

samozřejmostí. Taktéţ zpráva se shrnutím měsíčního setkání s ředitelem firmy by měla 

být zveřejněna v českém jazyce na intranetu. 

Na základě výsledků průzkumu je patrný nedostatek v komunikaci mezi 

managementem a ostatními pracovníky. Operátoři i pracovníci v kanceláři postrádají 

zpětnou vazbu a obávají se otevřeně hovořit s managementem nebo rezignují na tuto 

moţnost z důvodů chybějící reakce na jejich podněty. Je tedy nutné v rámci 

komunikačního plánu zavést mimo jiné schůzky operátorů s vybranými členy 

managementu, kteří by zhodnotili práci operátorů s následnou moţností otevřené 

diskuze. Je nezbytné, aby kaţdý projednaný návrh nebo poţadavek byl komunikován 

zpět. Vysvětlení toho, proč návrh, stíţnost je nebo není moţné přijmout, řešit je 

základem důvěry a otevřené komunikace. 

3.2 Zavedení komplexní zpětné vazby 

Určitě bych doporučila zavést podobný dotazníkový průzkum jako je tento 

s frekvencí nejlépe jedenkrát ročně. Velmi dobře se tak odhalí úspěšnost zaváděných 

změn a oblasti, ve kterých je třeba ještě zapracovat. Je moţné vyuţít jiţ vytvořeného 

dotazníku, nebo například oslovit některou z brněnských ekonomických fakult 

s nabídkou moţnosti zpracování bakalářské/diplomové práce na toto téma právě zde. 

3.2.1 Zavedení 360 stupňové zpětné vazby pro manažery 

Hodnocení 360 stupňovou zpětnou vazbou je komplexní hodnocení zaměstnance 

z různých úhlů pohledu. Jednak je hodnocen samotným nadřízeným, dále také 

podřízeným, součástí je i sebehodnocení, hodnocení spolupracovníky. 

Ráda bych doporučila zavedení takového hodnocení pro manaţery společnosti. 

Pokud se systém úspěšně zaběhne a osvědčí, je moţné jej aplikovat dále na vedoucí 

oddělení, mistry apod., protoţe se respondenti vyjádřili, ţe by tuto moţnost ocenili. 

Hodnocení by mohlo probíhat formou online dotazníku, například s vyuţitím 

Google Forms. Tato forma se jeví jako nejvhodnější jak pro hodnotící, tak pro celkové 

vyhodnocení. 
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Postup zavedení 360 stupňové zpětné vazby: 

 Vytvoření dotazníků dle požadovaných kritérií – doporučila bych zaměřit se na 

oblasti komunikace (poskytování a přijímání zpětné vazby, asertivita, řešení 

konfliktů, naslouchání), spolupráce (týmový hráč, ochota, plnění úkolů), 

kreativity (inovace, otevřenost změnám) a oblasti znalostí a dovedností (znalost 

konkrétní problematiky, úroveň cizího jazyka). Samozřejmě musí být dotazník 

vytvořen i v anglickém jazyce. 

 Seznámení zaměstnanců s metodou 360 stupňové zpětné vazby – všichni 

manaţeři by měli být osobně seznámeni s touto metodou, s jejími přínosy. 

Nejvhodnější by byla prezentace s uvedením konkrétního příkladu. Celý postup 

by potom měl být komunikován v souhrnné podobě v rámci celého podniku.  

 Proces hodnocení – pověřená osoba (nejlépe přímý nadřízený) vybere vhodné 

hodnotitele pro konkrétní osobu (svého podřízeného). Bude se jednat například 

o dva spolupracovníky, dva podřízené hodnocené osoby. Všem těmto účastníkům 

včetně samotné hodnocené osoby nadřízený rozešle dotazník. Musí být zachována 

absolutní anonymita dotazníků – ani hodnotitel se nesmí zmínit, od koho 

dotazníky získal. 

 Vyhodnocení – vyhodnotitel obdrţí vyplněné dotazníky, výsledky sumarizuje 

a pozve hodnocenou osobu ke konzultaci zpětné vazby. V rámci sumarizace 

a prezentace výsledků se projeví i hodnocení nadřízeného.  

 Zpětná vazba – nadřízený citlivě sdělí výsledky průzkumu podřízenému 

a v případě zjištěných nedostatků navrhne řešení nedostatků a motivuje dotyčného 

ke zlepšení a dosaţení konkrétních cílů do budoucna. Zpětná vazba by měla být 

sdělována formou efektivní kritiky, v ţádném případě ne negativně, potom by 

mohlo dojít ke ztrátě důvěry. (Vlastnicesta.cz, © 2006-2009) 

Tato metoda se můţe zdát velmi časově náročná, jakmile se zaběhne, její přínosy 

jistě převáţí vynaloţený čas a úsilí. Vedení firmy, nadřízený i sám manaţer získá 

komplexní hodnocení a můţe se dále rozvíjet. Alternativou pro nadřízeného jako 

hodnotitele můţe být jedna osoba pověřená vyhodnocováním všech dotazníků, zde by 

bylo vhodné rozdělit hodnocení jednotlivých manaţerů v rámci delšího časového 

rozpětí. 
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3.2.2 Systém hodnocení zaměstnanců s možností zpětné vazby 

Řada respondentů uvedla, ţe nemá od přímého nadřízeného ani od managementu 

dostatečné hodnocení. Bylo by vhodné zavést například hodnotící pohovory jednou za 

měsíc, kde by přímý nadřízený stručně probral pracovní činnost zaměstnance za 

uplynulý měsíc. Součástí by měla být efektivní kritika i cílená pochvala. Pochvaly si 

zaměstnanci velmi váţí, jedná se o nástroj motivace. Mělo by se tedy chválit i za dobře 

odvedenou kaţdodenní práci, nejen za výjimečné výkony.  

Další vhodnou činností k podpoření interní komunikace jsou pochůzky manaţerů – 

sestavení pravidelného rozvrhu pochůzek v rámci pověřených oddělení i výroby. 

Pochůzka by měla mít pozitivní charakter – moţnost otevřené osobní komunikace, 

přijímání a podávání zpětné vazby, pochvaly apod. Jistě by přispěla ke zvýšení pocitu 

zaměstnanců, ţe si jich firma cení. 

 

Náklady návrhů týkajících se zpětné vazby 

Výše zmíněné návrhy je moţné vyčíslit z hlediska času nezbytného pro zavedení 

a správy systému zpětné vazby.  

a) Stručný hodnotící rozhovor s přímým nadřízeným by se měl konat kaţdý měsíc, 

měl by trvat maximálně 15 minut. Kaţdý přímý nadřízený si vytvoří plán 

rozhovorů v závislosti na počtu podřízených. 

b) Manaţeři by si měli vyhradit půl hodiny aţ hodinu měsíčně na pochůzky v rámci 

svého nebo pověřeného oddělení. 

c) Časová náročnost systému 360 stupňové zpětné vazby se odvíjí od volby 

vyhodnocující osoby/osob. Jestliţe si firma zvolí moţnost jednoho 

vyhodnocovatele pro všechny manažery, přibliţné vyčíslení potřebného 

čistého času včetně času potřebného na zavedení systému do firmy je 

následující: 

o Seznámení se s metodou na poradě – 1 hodina.  

o Příprava hodnotících dotazníků a harmonogramu akce. Výsledná verze je 

konzultované na poradě – 1 hodina.  

o Zpracování schválené formy do online podoby – 0,5 hodiny. 
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o Vytvoření systému – kdo bude kým hodnocen a kdy – 3 hodiny. 

o Harmonogram je sestaven pro frekvenci jednoho hodnocení kaţdého 

manaţera v průběhu jednoho roku. Pro 24 manaţerů se tedy jedná o dvě 

hodnocení v průběhu jednoho měsíce – frekvenci je moţné upravit podle 

vytíţenosti firmy v některých měsících. 

o Vyhodnotitel rozešle dotazníky konkrétním osobám (podřízeným, 

spolupracovníkům a hodnocené osobě) – dotazníky se mu navrátí 

vyplněné nejpozději do jednoho týdne.  

o Vyhodnocující sepíše zprávu shrnující výsledky obdrţených dotazníků 

včetně srovnání výsledků. Vyhodnocení dotazníků pro jednu osobu 

včetně závěrečné zprávy – max. 2 hodiny.  

o Výsledky jsou předány přímému nadřízenému hodnocené osoby, který 

provede finální rozhovor prezentující výsledky zpětné vazby ve srovnání 

se samohodnocením a moţnostmi řešení problémových oblastí – 

minimálně 0,5 hodiny v závislosti na výsledcích a nezbytných 

doporučeních. 

Další moţností je vyhodnocování zpětné vazby pouze přímým nadřízeným 

hodnocené osoby, který bude mít na starost vytvoření systému hodnotitelů, rozeslání 

dotazníků hodnotitelům, zpracování výsledků a následný pohovor. Zde závisí časová 

investice manaţera na počtu podřízených a rozvrţení frekvence testování. 

Obrázek č. 7 znázorňuje modelový časový harmonogram pro zavedení systému 

360° zpětné vazby do firmy spolu s hodnocením prvních dvou manaţerů. 

 

Obr. 7 Časový harmonogram zavádění metody 360° zpětné vazby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přípravná fáze 
zavádění metody:                           

v průběhu dvou týdnů

•Seznámení se                 
se systémem              
360° zpětné vazby

•Tvorba harmonogramu

•Tvorba online dotazníku

Hodnotící fáze 
dvou osob:               

v průběhu dvou 
týdnů

•Rozeslání dotazníků  
hodnotitelům                   
a hodnocené osobě

•Sumarizace výsledků

Prezentace zpětné 
vazby: v průběhu 

maximálně              
dvou týdnů 

•Finální rozhovor s nadřízeným 

•Tvorba plánu pro zlepšení 
slabých stránek dle výsledků
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3.3 E-mailové zpravodajství 

3.3.1 Pravidelné informační e-maily pro všechny 

Kaţdý týden, například v pátek odpoledne, by měl kaţdý zaměstnanec firmy 

(s přístupem k počítači) obdrţet stručný informační e-mail s důleţitými informacemi 

z uplynulého týdne, popřípadě s informacemi týkajícími se týdne následujícího. 

Jedna osoba v podniku bude pověřena sběrem informací. Takto určenému člověku 

budou zástupci jednotlivých oddělení (popřípadě kdokoliv s důleţitou informací) 

zasílat informace z jeho oddělení. Informace by měly být podány stručnou jasnou 

formou, měly by mít spíše informativní charakter – např. co se projednávalo na 

poradách, informace o důleţitých rozhodnutích, jaké projekty a změny se chystají, 

návštěvách firmy, sluţebních cestách apod.  

V dnešní době jsou zaměstnanci zahlceni e-maily, je proto nutné vytvořit jasná 

pravidla a strukturu pro tento nástroj komunikace. Zástupce kaţdého oddělení musí 

odeslat informace pověřené osobě nejpozději do pátku do 11 hodin, v předmětu e-mailu 

bude označení oddělení + Informační e-mail. Struktura e-mailu bude taková, jakou si 

pověřená osoba na začátku stanoví, aby byl e-mail co nejvíce přehledný. V pátek 

odpoledne, cca kolem 13 hodin bude všem rozeslán e-mail s předmětem 

INFORMAČNÍ E-MAIL spolu s datem daného týdne.  

Informační e-maily budou mít s postupem času rostoucí účinek v rámci zefektivnění 

interní komunikace: 

 Zvýšení informovanosti v rámci organizační struktury, a to jak ve vertikálním, tak 

i v horizontálním smyslu.  

 Nutnost častější komunikace (zejména osobní) v rámci oddělení a také 

s nadřízeným, protoţe je nutné získat důleţité informace ke sdílení.   

 Zaměstnanci si stěţují na neefektivní šíření informací, často se k nim informace 

nedostávají včas. Toto opatření by mohlo problém alepoň částečně vyřešit.  

 Zamezení šíření neoficiálních informací.  

Na neúplné, nesrozumitelné a pozdní informace si stěţují zejména pracovníci 

v kancelářích, nicméně je ţádoucí zahrnout do tohoto řešení také operátory, kteří 

projevili nespokojenost s načasováním a úplností informací. Bylo by vhodné tisknout 
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informační e-mail a pověsit ho na nástěnku a na místa, kde si jej mohou přečíst 

i zaměstnanci, kteří v rámci své pracovní pozice nedisponují počítačem (do kantýny, 

šatny apod.). Je třeba udělat verzi informačního e-mailu i v anglickém jazyce, coţ by 

pro pověřeného manaţera neměl být problém. 

 

Náklady návrhu: 

Zástupce kaţdého oddělení  bude muset vynaloţit úsilí ke sběru informací – coţ je 

ale ve výsledku přínosné.  

Osoba pověřena sběrem dat, kompletací a rozesláním e-mailu a tiskem verze na 

nástěnky bude zodpovědna za tento komunikační nástroj v rámci své pracovní činnosti. 

Není tedy nutné vyčíslovat další náklady. V průměru tato povinnost zabere maximálně 

půl hodiny týdně. Tisk několika stran pro vyvěšení na nástěnky není  pro firmu velký 

náklad. Jedná se zhruba o 1,50 Kč za tisk jedné strany formátu A4.  

3.3.2 Informační e-maily týkající se zaměření nadcházející porady 

Respondenti uváděli jako hlavní problém porad, ţe nejsou předem seznámeni 

s účelem konkrétní porady. Tento problém by mohly vyřešit informativní e-maily 

zaslané například den před poradou, aby se kaţdý z účastníků mohl připravit na 

konkrétní téma a situaci. I takto zdánlivě nevýznamná změna můţe přinést zlepšení 

komunikace, vzájemných vztahů a důvěry. 

3.4 Firemní zpravodaj 

Přestoţe řada zaměstnanců si není jista přínosem firemního zpravodaje, vidím v něm 

velkou příleţitost pro zefektivnění interní komunikace firmy. 

Přínosy firemního zpravodaje jsou lepší informovanost v rámci celého podniku 

a posílení firemní identity, firemní kultury. 

Firemní zpravodaj můţe být vydáván měsíčně nebo čtvrtletně. Pro začátek bych 

navrhla vydávání čtvrtletně s tím, ţe pokud se verze osvědčí, je moţné ji s postupem 

času změnit na měsíčník a zajistit tak ještě efektivnější šíření informací. 
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Firemní zpravodaj můţe mít online i papírovou podobu. Online verze v PDF 

formátu bude umístěna i ke staţení na intranetu a dostupná také v Informačním            

e-mailu. Tištěná verze bude vyvěšena na nástěnkách a bude volně k rozebrání na 

předem určeném místě (například v kantýně). 

Za firemní zpravodaj bude zodpovědný jeden člověk, který sesbírá články 

a zkompletuje výslednou verzi.  

 

Obsah a struktura firemního zpravodaje: 

 Úvodní list by měl být vţdy stejný, s logem firmy, označením čísla vydání 

a datem. Měl by zde být uveden také stručný obsah daného vydání zpravodaje. 

 Na začátek kaţdého vydání bych doporučovala zařadit „Úvodní slovo ředitele 

firmy“ (popřípadě někoho z vedení) shrnující uplynulé čtvrtletí, informace 

o plánech firmy, chystaných změnách. 

 Další obsah je zcela v rukou firmy. Pro zjednodušení zpracování bych doporučila 

vyzvat zástupce jednotlivých oddělení k sepsání stručného článku shrnujícího 

důleţité informace týkající se daného oddělení za uplynulé čtvrtletí (měsíc), 

přičemţ informace se nemusí týkat jen výkonu, ale například i personálních změn, 

úspěchů, návštěv apod. Tak by byl hlavní obsah zpravodaje zaručený a hlavní 

struktura by byla stále stejná.  

 Pro „oţivení“ navrhuji pravidelně zařadit něco pro pobavení, oddech, například 

kvíz s tajenkou. Zaměstnanci by měli být informováni o moţnosti přispívání do 

firemního zpravodaje – jakékoliv vlastní příspěvky zaměstnanců, vtipné záţitky, 

představení zaměstnanců, jejich zájmů atd. umoţní bliţší poznání daného člověka. 

Bylo by velmi vhodné, pokud by ze začátku do zpravodaje takto přispívali 

manaţeři a protrhli tak komunikační bariéru mezi managementem a ostatními  

zaměstnanci. 

 Zpravodaj dále obsahuje veškeré aktuality ve firmě – zavádění nových 

komunikačních prostředků, zhodnocení změn, zprávy ze sportovních akcí, změny 

v kantýně atd. 
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 Je moţné věnovat vţdy jednu kapitolu zpravodaje představení určitého firemního 

procesu, projektu, části výroby, pouţívané technologie, firemním hodnotám. 

Alternativou je stručný článek o činnosti mateřské společnosti, popř. jiných 

poboček (takové informace je moţné převzít z časopisu vydávaného mateřskou 

společností). Sdílení informací o funkci, záměru a cílech firmy podporuje firemní 

kulturu, posiluje loajalitu zaměstnanců k firmě. 

První číslo zpravodaje musí zaměstnance zaujmout, motivovat, informovat 

o moţnosti příspívání pro další vydání. Návrh úvodní strany firemního časopisu je 

součástí přílohy č. 3. 

Náklady návrhu: 

Za vydávání firemního zpravodaje bude zodpovědna jedna osoba. Samotná 

kompletace obdrţených článků a vytvoření případných dalších článků zabere 

pracovníkovi hodně času. Bylo by vhodné, kdyby v tuto dobu mohl například delegovat 

některou z povinností na ostatní zaměstnance.  

Kaţdé vydání bude mít 4–6 stran. Online verze je bez dalších nákladů. Pro tištěnou 

verzi bych navrhovala oboustranný tisk na formát A3 – tedy celkem 4 strany A4 na 

jeden papír, který se následně přehne. Je moţné do něj vloţit další listy A4. Tištěná 

verze by měla být určena zejména pro zaměstnance, kteří v rámci své pracovní činnosti 

nemají přístup k počítači. Těch je ve firmě více neţ dvě stě. Je obtíţné odhadnout, zdali 

bude mít o zpravodaj zájem kaţdý z nich. Tisk a kompletaci je moţné provést s pomocí 

firemní tiskárny. Odhadovaná cena oboustranného tisku na papír A3 je 5 Kč černobílé, 

35 Kč barevně. Cena oboustranného tisku formátu A4 je zhruba 2,50 Kč černobíle, 

18 Kč barevně. Tabulka č. 1 uvádí kalkulaci čtyřstranného a šestistranného 

kompletovaného zpravodaje při 200 výtiscích. 

Tab. 1 Modelová kalkulace tisku firemního zpravodaje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 čtyřstranný zpravodaj šestistranný zpravodaj 
  1 výtisk černobíle        5 Kč   7,50 Kč 

200 výtisků černobíle 1 000 Kč 1 500 Kč 

1 výtisk barevně      35 Kč      53 Kč 

200 výtisků barevně 7 000 Kč            10 600 Kč 
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3.5 Vylepšení intranetu 

Firemní intranet nyní není povaţován za nezbytný a denně vyuţívaný prostředek 

komunikace. Lze jej ovšem vyuţít jako efektivní nástroj komunikace, pokud jsou sem 

vkládány veškeré informace a probíhá častá aktualizace. Přínosem správně nastaveného 

intranetu je bezpochyby informovanost – moţnost snadně najít potřebné informace  

potřebné pro pracovní činnost nebo informace o chystaných změnách, proběhlých 

akcích, moţnost interakce. 

Řada zaměstnanců by dle průzkumu ocenila více informací na intranetu a zejména 

lepší organizaci informací, navrhuji následující změny: 

 Vytvoření české a anglické verze intranetu zvlášť – stávající verze, která odděluje 

česká slova s anglickými pomlčkou působí velmi rušivě. Mnohem přehlednější by 

bylo vytvoření dvou verzí zvlášť s moţností přepnutí jazyka. 

 Lepší organizace nabídky v levé liště – vytvořila bych několik kategorií, které 

obsahují další podkategorie. Vyhledávání potřebné informace v dané kategorii 

podle významu by potom bylo mnohem jednodušší.  

 Vylepšení designu intranetu – nejedná se o zásadní problém, ale intranet by 

s novým designem mohl působit zajímavěji a zaměstnanci by se k němu rádi 

vraceli. 

 Častější aktualizace informací – vkládat veškeré zajímavé informace, včetně kopií 

informačních e-mailů, firemního zpravodaje, hodnocení zaměstnanců. 

 Lepší dostupnost pro operátory – více moţností pro připojení na intranet 

operátorů – například pod heslem z domu, popřípadě více veřejně přístupných 

počítačů ve firmě. 

 

Náklady návrhu: 

Intranet můţe být spravován kompetentním zaměstnancem firmy, který jej můţe 

vylepšit a aktualizovat v rámci své pracovní činnosti. Výsledná investice je tedy pouze 

v podobě času, který si musí pro správu intranetu vymezit. Při vynaloţené hodině 

denně je moţné získat základní poţadavky funkčnosti do jednoho měsíce. 

V příloze č. 4 je uveden návrh organizace úvodní strany intranetu. 
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3.6 Teambuildingové akce 

Pro zvýšení tolik potřebné důvěry, celkového stmelení kolektivu a k podpoře 

loajality zaměstnanců doporučuji teambuildingové akce. 

3.6.1 Teambuildingový program Boyard - Útěk ze Svojanova 

K vylepšení vztahů, důvěry a celkové nespokojenosti zejména pracovníků 

v kanceláři s interní komunikací navrhuji účast na teambuildingovém programu. Při 

teambuildingu panuje otevřená atmosféra, která (na rozdíl od pracovního prosředí) 

napomáhá lepším mezilidským vztahům. 

Na základě průzkumu trhu agentur nabízejících teambuildingové akce bych z celé 

řady doporučila akci brněnské společnosti Z-AGENCY s.r.o., konkrétně jejich 

dobrodruţný program Boyard na hradě Svojanov. Program této agentury se liší od 

ostatních zejména celkovým pojetím. Akce je zasazena do konkrétního prostředí a celá 

se odehrává v určitém duchu. Výhodou tohoto teambuildingu je také moţnost 

naplánování programu na míru konkrétní firmě se zaměřením na poţadavky firmy, 

předem zjištěné slabiny – v tomto případě by se jednalo zejména o podporu důvěry, 

posílení firemního ducha, stmelení kolektivu. Nemusí se tedy jednat o teambuilding 

v pravém slova smyslu, tedy o zlepšení spolupráce pouze v rámci týmu jako takového, 

ale lze tuto aktivitu vyuţít pro širší spektrum zaměstnanců napříč podnikem. 

Celá akce je zasazena do středověkého prostředí hradu Svojanov a je doprovázena 

legendou, podle které se rody šlechticů snaţí svrhnout krále, ale místo toho jsou 

uvězněni a musí se pokusit uprchnout a ospravedlnit šlechtickou čest.  

Účastníci akce jsou rozděleni do skupin, ve kterých musí spolupracovat k překonání 

řady výzev, překáţek, úkolů (ať uţ fyzických nebo vědomostních). Skupiny jsou 

doprovázeny instruktory, kteří jsou jim oporou a motivují je. (Z-AGENCY, 2013) 
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Obr. 8 Teambuilding Boyard – hrad Svojanov (Zdroj: (Firemní akce a teambuilding, © 2013)) 

Zajištění akce: 

Akce se uskuteční v prostředí hradu Svojanov a jeho blízkém okolí. Jedná se 

o původně gotický hrad později přestavěný na renesanční. Je vzdálený pouze 30 km od 

sídla firmy. 

Je na zváţení firmy, zdali by chtěla akci uspořádat pro všechny zaměstnance firmy. 

V rámci finančních a kapacitních moţností bych tento teambuilding doporučila nejprve 

pro manaţery a pracovníky v kanceláři. Je nezbytné, aby tyto dvě skupiny měli dobré 

vztahy a dokázali efektivně spolupracovat a komunikovat. Tento návrh tedy počítá 

s účastí 100 zaměstnanců. Ti budou rozděleni do 8 skupin zhruba po 12 lidech. 

Rozdělení zaměstnanců by měla provést agentura, aby byli v jednotlivých týmech 

zastoupeni jak manaţeři, tak pracovníci v kancelářích z různých oddělení firmy. Tato 

podmínka je pro výše zmíněné účely stěţejní.  

K dispozici bude několik kostýmovaných instruktorů, kteří budou koordinovat, 

úkolovat a motivovat účastníky. Dále budou přítomni šermíři, ošetřovatel, instruktoři 

speciálních aktivit a logistický tým. Doprovodný program garantují profesionální 

umělci. Agentura Z-AGENCY je samozřejmě jako pořadatel pojištěna na škody třetím 

osobám.  

Na výběr je zhruba z 15 akcí, které budou zvoleny dle dohody a vybraného zaměření 

akce. Standardně program začíná úvodní motivací, rozdělením do týmů, osmi 

aktivitami a závěrečným honem za pokladem. Součástí večerního doprovodného 

programu je šermířské vystoupení, promítáni fotek z celého dne. (Z-AGENCY, 2013) 
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Orientační harmonogram akce: 

1. den 

 Příjezd na hrad v dopoledních hodinách. 

 Společný oběd. 

 Start teambuildingového programu. 

 Konec teambuildingového programu zhruba v 18 hodin. 

 Raut, doprovodný program. 

2. Den 

 Společná snídaně. 

 Moţnost prohlídky hradu. 

 Odjezd v dopoledních hodinách. (Z-AGENCY, 2013) 

 

Ubytování: 

Zhruba polovinu účastníků je moţné ubytovat přímo v prostorách hradu 

v tzv. hostinských pokojích. Další ubytovací kapacity pro zbytek účastníků jsou pod 

hradem ve Svojanově. (Z-AGENCY, 2013) 

 

Strava: 

V rámci akce je v nabídce uvítací oběd, večeře formou rautu a snídaně pro druhý 

den. V ceně akce je malé občerstvení v průběhu odpoledních aktivit. V kalkulované 

ceně nejsou nápoje zkonzumované při večerním rautu. (Z-AGENCY, 2013) 

 

Doprava: 

Dopravu na místo je moţné zajistit ve spolupráci se společností ČSAD Tišnov, která 

nabízí mimo jiné pronájem autobusů. Náklady na pronájem na půl dne jsou 4500 Kč. 

Vzhledem ke vzdálenosti hradu zhruba 30 km můţe autobus zavést nejprve polovinu 

účastníků a vrátit se pro druhou polovinu. Odjezd by bylo nejvhodnější uskutečnit 

přímo od sídla společnosti v Sebranicích, popřípadě z určeného místa v Boskovicích. 

Pro zpáteční cestu by bylo vyuţito stejného půl denního pronájmu.                        

(ČSAD Tišnov, © 2013) 
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Náklady návrhu: 

Na základě konzultace s Z-AGENCY byla stanovena přibliţná kalkulace akce pro 

100 osob, kterou znázorňuje tabulka č. 2. 

Tab. 2 Přibliţná kalkulace návrhu teambuildingové akce pro 100 osob (Zdroj: (Z-AGENCY, 2013)) 

Náklady spojené s přípravou a realizací akce 147 000 Kč 

Ubytování (400 Kč/osoba/noc)   40 000 Kč 

Strava  

(oběd 1. den – 150 Kč/osoba,  

 raut 1. den – 500 Kč/osoba,  

 snídaně 2. den – 110 Kč/osoba) 

  76 000 Kč 

Pronájem hradních prostor   10 000 Kč 

Doprava na místo a zpět    9 000 Kč 

Celkem  282 000 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výsledné náklady mohou být navýšeny o nápojový bufet 

pro večerní raut. 

Náklady spojené s přípravou a realizací akce zahrnují: 

o outdoorový program, 

o organizační náklady, 

o personální náklady,  

o materiál a amortizace, 

o ubytování, strava a cestovné realizačního týmu, 

o pojištění proti škodám třetím osobám na 2 000 000 Kč, 

o fotodokumentace na CD, 

o šermířské vystoupení. (Z-AGENCY, 2013) 

Veškeré podklady k této akci budou předány firmě.  

3.6.2 Pronájem tělocvičny, hřiště 

Další cestou ke stmelení kolektivu mohou být společné sportovní aktivity. Nárazově 

pořádá firma přátelská sportovní utkání se zaměstnanci jiných podniků. Navrhovala 

bych podobné aktivity zajistit pravidelně. Bylo by dobré poznat tímto způsobem své 

nadřízené i podřízené z jiného úhlu pohledu, na základě společných her získat 

vzájemnou důvěru, která se můţe promítnout i v pracovním procesu. Organizací 
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podobných akcí je moţné dosáhnout toho, ţe si zaměstnanci budou více váţit svého 

zaměstnavatele. Můţe se jednat o prostředek motivace, kterých ve firmě příliš není. 

Orel jednota Boskovice nabízí moţnost pronájmu tělocvičny a hřiště v Boskovicích. 

Firma můţe vyuţít této příleţitosti a zamluvit si tělocvičnu (popř. hřiště pro jarní a letní 

měsíce). Je moţné zvolit různé sporty jako například kopanou, volejbal, badminton, 

k dispozici jsou také stoly pro stolní tenis. (OREL jednota Boskovice, © 2007) 

Tělocvična by měla být zamluvena na konkrétní den a hodinu stejnou pro kaţdý 

týden. Tak se tato akce jednodušeji zapamatuje všem zaměstnancům. Nyní se dle 

rozvrhu tělocvičny nabízí například pondělí od 19 hodin. Ve stejném čase je nyní volné 

i hřiště.  

Jeden zaměstnanec ve firmě bude zodpovědný za předběţnou organizaci těchto 

aktivit – domluva tělocvičny/hřiště, příprava, tisk a vyvěšení rozvrhu, komunikace 

případných návrhů se zaměstnanci. Tento zaměstnanec by měl sám mít kladný vztah ke 

sportu a občasně se aktivit účastnit. Pro kaţdý měsíc bude s předstihem na nástěnku 

(nebo na předem určeném místě) vyvěšen rozvrh aktivit pro jednotlivé pondělky 

(popřípadě jinak určené dny) následujícího měsíce. Zaměstnanci se budou moci 

zapisovat k jednotlivým aktivitám v určených datech. Náčrt takového rozvrhu uvádí 

tabulka č. 3. 

Při zavádění akce je třeba dbát na dostatečnou komunikaci návrhu a motivaci 

zaměstnanců. Bylo by dobré zmínit se o chystaných sportovních aktivitách na 

poradách, vyvěsit informační leták na nástěnky, intranet. Je třeba akce prezentovat jako 

příjemný benefit pro zaměstnance. Zaměstnanci by měli mít moţnost vyjádřit se 

k nabízeným aktivitám – jaké sporty by ocenili. To je moţné například sbíráním 

„hlasovacích lístků“ na předem určeném místě. Výsledná nabídka se tedy upraví podle 

poptávky – pokud by byl velký zájem, je moţné pronajmout více hodin. Sportovní 

týmy by měly být tvořeny zaměstnanci nejlépe z různých stupňů organizační struktury, 

aby se nepodporovala soutěţivost mezi zavedenými pracovními kolektivy. Jako 

motivační faktor by bylo vhodné zařadit občasné větší firemní turnaje s moţností výhry 

nějaké ceny.  

Návrh informačního letáku „ALPS sportovní pondělky“ je součástí přílohy č. 2. 
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Tab. 3 Náčrt rozvrhu pro zápis účasti na sportovních aktivitách (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sportovní aktivity -  ČERVEN 2013 

 

Pondělí 3.6. 

od 19 hod. 

Pondělí 10.6. 

od 19 hod. 

Pondělí 17.6. 

od 19 hod. 

Pondělí 24.6. 

od 19 hod. 

VOLEJBAL      

hřiště Na 

Číţovkách 

KOPANÁ 

hřiště Na 

Číţovkách 

BADMINTON 

tělocvična 

Orlovna 

STOLNÍ TENIS 

tělocvična 

Orlovna 

1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    … 

    

 

Návrhy dalších sportů: Kontakt na pověřenou osobu: 

 

Náklady návrhu: 

Celkové měsíční náklady návrhu zahrnují pronájem tělocvičny, respektivě hřiště. 

Tabulka č. 4 uvádí kalkulaci pro dva pronájmy tělocvičny a dva pronájmy hřiště na 

1,5 hodiny, dále náklady na pořízení vybavení pro fotbal, volejbal a stolní tenis 

(při zavádění akce je nutné počítat i s pořizovacími náklady sportovního vybavení).  

Tab. 4 Kalkulace měsíčních nákladů a moţných pořizovacích nákladů (Zdroj: (Orel jednota 

Boskovice, © 2007; sportovniobchod.cz, © 2012)) 

Náklady na jeden měsíc (2x tělocvična, 2x hřiště) vždy po 1,5 hodině 

Pronájem tělocvičny (170 Kč/hod.) 510 Kč 

Pronájem hřiště (100 Kč/hod.) 300 Kč 

Osoba zodpovědná za zajištění návrhu aktivita v rámci pracovní činnosti => 0 Kč 

Měsíční pronájem celkem 810 Kč 

Pořizovací náklady - Nákup sportovního vybavení 

Volejbalová síť 332 Kč 

Volejbalový míč 120 Kč 

Fotbalový míč 380 Kč 

12 x pálka na stolní tenis + 6 míčků 1 286 Kč 

Pořizovací náklady celkem 2118 Kč 
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3.7 Školení týkající se interní komunikace 

3.7.1 Konference interní komunikace 

Pro získání nového pohledu na vnitropodnikovou komunikaci bych doporučila 

návštěvu konference věnované právě interní komunikaci, kterou pořádá společnost     

top vision s.r.o.  

V rámci konference přednáší manaţeři interní komunikace personalisté nebo PR 

manaţeři významných společností o interní komunikaci v jejich firmě. Je zde vţdy 

moţnost pro diskusi o efektivním řízení interní komunikace, její souvislost 

s výkonností, rozvojem podniku a spokojeností zaměstnanců. Fórum zprostředkovává 

zkušenosti, názory a návrhy k optimálnímu nastavení vnitropodnikové komunikace pro 

daný typ společnosti. Konference se koná jedenkrát ročně, hlavními tématy loňského 

ročníku byly strategie interní komunikace, štíhlá a efektivní interní komunikace, interní 

eventy, pohled manaţerů na interní komunikaci atd. (Top vision, © 2009) 

Sama jsem se fóra interní komunikace společnosti top vision s.r.o. zúčastnila na 

podzim roku 2009 v Brně. O téma interní komunikace jsem měla jiţ v té době zájem a 

bylo mi umoţněno pomáhat s organizací v průběhu celého dne. Největší přínos tohoto 

fóra vidím v prezentaci praktických a konkrétních příkladů a nápadů, které lze 

aplikovat i na další společnosti. Řada řečníků jsou právě manaţeři interní komunikace, 

kteří mají letité zkušenosti. Diskuze s nimi můţe přinést řadu cenných poznatků.  

Poznatky ze školení by měly být předány ostatním kolegům ve firmě formou 

prezentace, diskuse a společným promyšlením moţnosti implementace některých 

metod, nápadů. 

 

Termín: 

Nejbliţší termín fóra Interní komunikace s názvem „Komunikace napříč 

společností – otevřeně o projektech interní komunikace“ se bude konat 26. září 2013 

v konferenčních prostorách KC Green Point v Praze. (Top vision, © 2009) 

Na akci se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek společnosti topvision.cz  
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Náklady návrhu: 

 Cena konference 

Cena pro jednoho účastníka je 11 900 Kč bez DPH. Pro dva a více účastníků je 

moţné vyuţít prémiové ceny 7 900 Kč bez DPH/osoba. Navrhovala bych vyuţít této 

moţnosti a na akci vyslat dva zaměstnance firmy – personalistu spolu s dalším 

vybraným pracovníkem zainteresovaným v této oblasti. Účastnický poplatek zahrnuje 

náklady na fórum, podklady ke kaţdé akci, konferenční set, oběd a občerstvení. 

(Top vision, © 2009) 

 Cestovné 

Manaţeři mohou vyuţít sluţební auto. Při spotřebě 8 l na 100 km, průměrné ceně 

pohonných hmot 36,10 Kč/l, zpáteční trase Sebranice – Praha 476 km jsou náklady na 

cestu celkem 1 375 Kč. (Mapy Google, © 2013; MPSV.cz, 2013) 

Konference se bude konat v KC Green Point, kde je parkovné v rámci areálu 

zdarma. (KC Green Point, © 2010) 

 Stravné: 

V ceně fóra je společný oběd, dopolední a odpolední občerstvení. Není tedy nutné 

počítat s dalšími náklady na stravu.  

 Náklady CELKEM: 

Tabulka č. 5 uvádí náklady návrhu Konference interní komunikace pro dvě osoby. 

Tab. 5 Výsledná kalkulace návrhu Konference interní komunikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena konference pro 2 osoby 15 800 Kč bez DPH 

Cestovné pro 2 osoby   1 086 Kč bez DPH 

Stravné pro dvě osoby v ceně konference 

Celkem pro dvě osoby 16 886 Kč bez DPH 
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3.7.2 Interní školení komunikačních dovedností 

Firma čerpala moţnosti školení financovaných ESF. Mimo jiné se uskutečnilo 

i školení „soft skills“. Většina manaţerů by další školení neuvítala, nicméně zhruba 

polovina pracovníků v kanceláři i operátorů by další školení jak pro sebe, tak i pro 

manaţery uvítala.  

Na základě výsledků průzkumu bych doporučila cílené interní školení zaměřené na 

asertivitu a zvládání konfliktů.  

Školení je dobré uskutečnit ve firemních prostorách a přizvat externího lektora. 

Nejvýhodnější by bylo oslovit například lektory spolupracující s Institutem 

celoţivotního vzdělávání VUT, který podobné kurzy organizuje pro studenty 

a zaměstnance školy a lektoři mají řadu zkušeností. Další moţností je oslovení 

některého z vyučujících na Fakultě podnikatelské VUT, který má s podobnou 

problematikou také zkušenosti.  

Nabídku cíleného interního školení bych doporučila prezentovat formou 

informačních letáčků (na poradě, intranetu, ve zpravodaji, na nástěnkách) 

a zorganizovat jej pro zaměstnance, kteří o něj mají zájem a přihlásí se.  

Školení asertivity a zvládání konfliktních situací by mělo probíhat formou alespoň 

čtyřhodinových bloků, přičemţ dopoledne by se účastnila jedna skupina zaměstnanců, 

odpoledne druhá. Forma školení by měla být jistě interaktivní, proto by měla být jedna 

skupina tvořena max. 30 zaměstnanci.  

 

Náklady návrhu: 

Odhadovaná odměna pro lektora je 1 000 Kč/hod., potom náklady na jeden den 

školení pro dvě skupiny zaměstnanců jsou 8 000 Kč. Záleţí na zájmu zaměstnanců 

o toto školení, podle toho bude určen celkový počet školících dnů a tedy i výsledné 

náklady. 
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3.8 Modelový harmonogram zavádění návrhů 

Vyhodnocení průzkumu interní komunikace bude firmě předáno v červnu 2013. 

Veškeré změny jsou níţe naplánovány pro implementaci v průběhu půl roku. Pokud má 

firma prostor pro okamţité investice do interní komunikace, je moţné začít se 

zaváděním změn jiţ v červenci. Pokud ne, nákladnější návrhy (zejména teambuilding) 

je moţné implementovat do rozpočtu příštího roku, popřípadě celý plán změn zavést 

v uvedené souslednosti od nového roku.  

 Červenec, srpen 2013 

Letní měsíce budou věnovány zejména plánování změn, přepracování 

komunikačního plánu firmy a následně komunikačních plánů manaţerů, do kterých 

budou postupně zaznamenány veškeré změny. Musí zde být stanoven manaţer 

odpovědný za interní komunikaci, dále zaměstnanci, kteří získají zodpovědnost za 

firemní zpravodaj, sportovní akce, informační e-maily. Na vylepšení firemního 

intranetu můţe pověřená osoba začít pracovat ihned. Komunikační plán musí být řádně 

deklarován, stejně tak jako firemní kultura (etický kodex apod.). Měly by být 

zveřejněny výsledky tohoto průzkumu. 

Zaměstnanci budou informováni o chystaných „ALPS sportovních pondělcích“, 

které začnou v září. 

Hned mohou být implementovány informační e-maily týkající účelu nadcházejících 

porad. 

Jiţ v létě můţe být zjišťován zájem zaměstnanců o školení asertivity a řešení 

konfliktů. Podle zájmu je moţné školení naplánovat například od října. 

 Září 2013 

Personalista spolu s dalším manaţerem navštíví konferenci interní komunikace 

společnosti top vision, která jim napomůţe získat větší přehled o důleţitosti a vlivu 

interní komunikace na celkovou činnost podniku. Získané poznatky mohou promyslet 

a zařadit do komunikačního plánu firmy. 

Zaměstnanci se od začátku září mohou účastnit „ALPS sportovních pondělků“ 

a utuţovat tak interpersonální vztahy, vzájemnou důvěru a komunikaci. 
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Od září se mohou zaběhnout Informační e-maily, které budou jedenkrát týdně 

zaměstnancům rozesílány a také budou vyvěšeny na nástěnkách, v kantýně, v šatně 

apod. 

Dále budou zavedeny pravidelné pochůzky manaţerů. 

 Říjen 2013 

Začíná školení komunikačních dovedností a jsou naplánovány hodnotící pohovory 

přímých nadřízených. 

Firemní zpravodaj by bylo vhodné začít vydávat co nejdříve, nejpozději však před 

Vánocemi 2013. Ve zpravodaji nesmí chybět zhodnocení uplynulého roku včetně 

zavádění nových komunikačních prostředků. První vydání můţe být výjimečné, další 

vydání by se měla řídit kalendářním čtvrtletím. 

 Listopad 2013 

Na podzim můţe začít hodnocení manaţerů 360 stupňovou zpětnou vazbou. Pro 

první hodnocení manaţerů bych podle moţností upravila počet manaţerů testovaných 

během jednoho měsíce ze dvou alespoň na čtyři tak, aby manaţeři získali svoji první 

360 stupňovou vazbu co nejdříve. 

 Duben 2014 

Zhruba za rok od tohoto výzkumu by mělo proběhnout další dotazníkové šetření 

zjišťující moţné zlepšení v rámci spokojenosti zaměstnanců s vnitropodnikovou 

komunikací. 
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3.9 Přínosy návrhů 

Jednotlivé návrhy jsou přínosné z několika hledisek. Jedním z nich je vyšší motivace 

zaměstnanců. V průzkumu se více neţ polovina respondentů vyjádřila, ţe fungující 

interní komunikace by měla pozitivní vliv na jejich pracovní motivaci. Motivovaní 

zaměstnanci přináší efektivní výkony bez zbytečných časových ztrát a chyb. Přínos 

můţe být tedy i například v podobě niţší zmetkovitosti, kterou zaviňuje lidský faktor. 

Lépe nastavený intranet, informační e-maily, firemní zpravodaj, zpětná vazba, 

otevřená komunikace zaručují lepší informovanost zaměstnanců, která zamezuje 

časovým ztrátám při hledání potřebných informací a zaměstnanci se mohou plně 

soustředit na výkon práce. Dobrá informovanost dále eliminuje šíření neoficiálních 

informací a s nimi související nejistotu, nesoustředěnost a potaţmo opět neefektivní 

pracovní výkon. 

Podpoření důvěry ve společnosti, sdílení firemní kultury, firemních cílů, projevení 

zájmu o zaměstnance, společné sportovní a teambuildingové akce zajistí stmelení 

kolektivu, upevní loajalitu zaměstnanců a vylepší tak obraz firmy, který zaměstnanci 

prezentují navenek. Dobrá image firmy můţe přivést řadu nových uchazečů o práci 

s kvalitním vzděláním a cennými zkušenostmi. 

Zefektivnění vnitropodnikové komunikace můţe přinést celkovou vyšší spokojenost 

zaměstnanců s prací v této firmě a potaţmo i niţší fluktuaci zaměstnanců, se kterou je 

spojena řada dalších výdajů a povinností nad rámec v podobě náboru a zaučování nové 

pracovní síly.  
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Analýza vnitropodnikové komunikace ve firmě ALPS Electric Czech, s.r.o. odhalila 

řadu nedostatků. Sama společnost projevila zájem o průzkum interní komunikace. Díky 

rozdělení respondentů na tři kategorie dle umístění v organizační struktuře bylo moţné 

přesněji vystihnout názory, postoje a spokojenost zaměstnanců s různými prvky interní 

komunikace. Problémy se ukázaly zejména v sestupném šíření informací, špatné 

vzájemné důvěře v rámci podniku, v nedostatečném poskytování a přijímání zpětné 

vazby a nedostatečném sdílení firemní kultury. Více neţ polovina respondentů z kaţdé 

kategorie si myslí, ţe vnitropodniková komunikace není efektivně nastavena. Zhruba 

polovina dotázaných manaţerů i operátorů nedostává důleţité informace včas, celých 

85 % pracovníků v kanceláři se necítí být včas informováno. Většina respondentů 

získává informace neoficiální cestou. Zhruba 70 % pracovníků v kanceláři i operátorů 

nemá pocit, ţe by byli pro firmu důleţití a váţení. Výše zmíněné problémy se projevují  

demotivací a celkovou nespokojeností, která můţe vést k neefektivitě pracovních 

výkonů zaměstnanců.  

Pro eliminaci výše zmíněných nedostatků a zlepšení situace bylo navrţeno několik 

doporučení. Jedná se zejména o přepracování komunikačního plánu firmy a od něj se 

odvíjejících komunikačních plánů všech manaţerů. Stěţejní je změna přístupu 

manaţerů ke komunikaci v rámci podniku. Tyto plány by mimo jiné měly obsahovat 

způsob šíření informací sestupně organizační strukturou. Nezbytná je deklarace těchto 

plánů, stejně tak jako deklarace firemní kultury a personální politiky. Pro získání 

většího povědomí o důleţitosti interní komunikace navrhuji několika manaţerům účast 

na konferenci interní komunikace, která prezentuje příklady z praxe a návrhy 

komunikačních strategií. 

Dále byly navrţeny konkrétní prostředky komunikace, které mohou zajistit 

efektivnější informovanost zaměstnanců v rámci celého podniku. Jedná se o pravidelné 

informační e-maily obsahující důleţité informace z kaţdého oddělení za uplynulý 

týden. Dalším nástrojem je firemní zpravodaj vydávaný nejprve jako čtvrtletník. 

Zpravodaj zajistí informovanost v rámci celého podniku. Lepší organizace a moţnost 

interakce na intranetu také můţe přispět k celkové informovanosti.  
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Firemního ducha, vzájemnou důvěru, loajalitu zaměstnanců a pracovní vztahy 

vylepší pravidelné sportovní aktivity nebo účast na teambuildingové akci zaměřené 

zejména na podporu důvěry v rámci podniku. Také účast na interním školení asertivity 

a zvládání konfliktů podporuje dobrou vzájemnou komunikaci.  

Investice potřebné pro realizaci návrhů jsou vyčíslitelné zejména v nutnosti 

odhodlání, úsilí a času. Finanční vyjádření jednotlivých návrhů bylo výše zmíněno. 

Bezpochyby největší investicí je teambuildingová akce s výslednou kalkulací 

282 000 Kč, jedinečnost této akce by ovšem mohla přinést potřebnou důvěru 

a kolektivního ducha do firmy. Alternativou k dosaţení těchto cílů jsou pravidelné 

sportovní aktivity zaměstnanců firmy s měsíčními náklady 810 Kč. Větší 

informovanosti můţe přispět firemní časopis s náklady zhruba 7 000 Kč za 200 výtisků 

jednou za čtvrtletí. Základním kamenem k vytvoření jasnější představy o důleţitosti 

interní komunikace je konference s náklady celkem 16 886 Kč pro dvě osoby. Řada 

návrhů vyţaduje investice zejména v podobě vynaloţeného času – informační e-mail, 

zavedení 360 stupňové zpětné vazby, pravidelné hodnocení zaměstnanců, aktualizace 

intranetu apod.  

Zlepšení vnitropodnikové komunikace nelze dosáhnout ze dne na den, výše zmíněné 

návrhy však mohou přispět k postupnému zlepšování současné situace. Součástí návrhů 

je modelový harmonogram postupného zavádění změn. První půl rok zavádění změn 

vyţaduje vyvinutí značného úsilí a dobrou organizaci jednotlivých činností.  

Přínosy navrhovaných řešení spočívají zejména v eliminaci časových ztrát 

způsobených hledáním chybějících informací nebo zjišťováním pravdivosti informací 

šířených z neoficiálních zdrojů. Dostatečně informovaní zaměstnanci se pak mohou 

plně soustředit na pracovní výkon (můţe mít tedy vliv i na zmetkovitost). Otevřená 

komunikace, podpora důvěry a loajality zaměstnanců přináší vyšší spokojenost 

zaměstnanců a s ní spojenou niţší fluktuaci, pozitivní hodnocení firmy zaměstnanci 

navenek. Efektivní vnitropodniková komunikace zvyšuje motivaci zaměstnanců, coţ se 

odráţí v rychlosti a kvalitě odvedených pracovních výkonů. 

Je na firmě, které návrhy se opravdu rozhodne implementovat. Veškeré  změny se 

projeví postupně v průběhu delšího časového horizontu a bezpochyby budou mít efekt 

v podobě sníţení nebo eliminace problémů a růstu efektivity práce. 
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