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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce je věnována specifickým otázkám komunikace v práci projekční 

kanceláře. V teoretické části je nejprve stručně popsána charakteristika projekčních 

kanceláří a okolí, ve kterém se pohybují. Poté se již práce zabývá komunikací 

samotnou, jejími druhy, nasloucháním, komunikačními bariérami a způsobem, jak 

efektivně komunikovat.  

 

Empirická část se zabývá stanovením pracovních hypotéz, které byly potvrzeny či 

vyvráceny dotazníkovými průzkumy, zaměřenými na jednu konkrétní projekční 

kancelář a poté na širokou veřejnost. Kvantitativní průzkum je doplněn řízeným 

rozhovorem přímo s jednatelem, na který navazují závěry a následná doporučení ke 

zlepšení současného stavu komunikace v práci projekční kanceláře. 
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 Abstract 

  

This bachelor thesis is focused to specific questions of communication in the work of 

design office. There is  briefly described the characteristics of a design offices and their 

surroundings in the theoretical parts. Then the work deals with communication itself, 

communication types, listening, communication barriers and ways how to communicate 

effectively.  

 

The empirical part is  looking into the establishment of working hypothesis, which were 

either confirmed or disproved in a questionnaire research, concentrated on  

a specific design office and then on the general public. This research  is enriched by 

guided interview with executive head of the design office. In connection are the 

conclusions and recomendations for improvement of current communication in the 

work of design office. 
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1 ÚVOD 

 

Podle Satirové [1] je komunikace nejsilnějším faktorem ovlivňujícím zdraví člověka  

a jeho vztah k ostatním lidem. Obzvlášť důležitá je problematika komunikace 

v pracovním prostředí. Jelikož je v dnešní době kladen od zaměstnavatelů kromě 

odborných znalostí také velký důraz na komunikační schopnosti, je důležité komunikaci 

ovládat a nadále se v ní i zdokonalovat. Ať už se jedná o komunikaci verbální, 

neverbální nebo písemnou. Umění komunikovat je totiž jednou z nejdůležitějších 

vlastností dnešní doby.  

 

Proto jsem se rozhodla zvolit si jako téma své bakalářské práce právě komunikaci, 

přesněji komunikaci v práci projekční kanceláře, jelikož s tímto oborem mám velice 

blízký vztah.  

 

Cílem mé práce je teoreticky vymezit danou problematiku a dále provést a vyhodnotit 

výzkum na téma komunikace v práci projekční kanceláře. 

 

V teoretické části své práce nejprve rozvedu typy a druhy komunikace, způsoby, jak 

efektivně komunikovat a komunikační bariéry. Popíši také interní a externí komunikaci 

v projekční kanceláři.  

 

V empirické části představím projekční kancelář, ve které jsem prováděla dotazníkový 

výzkum, jeho otázky a rozhovor s jednatelem společnosti. Zaměřím se také na postoj 

společnosti k výběru projekční kanceláře, s jehož výsledky a závěry čtenáře také 

seznámím. 

 

 

 

 

                                                 
1 SATIR, Virginia. Kniha o rodině. Překlad Jindřiška Šolcová, Vlasta Lišková. Praha: Práh, 

1994. ISBN 80-901-3250-2. 
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2 ÚVOD DO STAVEBNICTVÍ 

 

„Stavebnictví představuje komplexní obor lidské činnosti, která v sobě zahrnuje 

nejenom složky technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické. 

Jedná se o hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, 

modernizace, změna dokončených staveb a demolice stavebních objektů.“ ,,volně podle“ [2] 

 

3 CHARAKTERISTIKA PROJEKČNÍ KANCELÁŘE 

3.1 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 

Posláním projekčních kanceláří je vypracovat dokumentaci k povolení a ke zhotovení 

stavebního díla, případně ke změnám již dokončených staveb. 

 

„Všechny podniky, ať už firmy stavební či jiné, nebo projekční kanceláře, jsou závisle 

na svém prostředí, ve kterém působí. Z hlediska trhu rozeznáváme tyto dva typy 

prostředí: 

• Tržní ekonomika, ve které si hospodářský plán určuje sám podnik  

a výhodou je proto osobní svoboda. 

• Centrálně řízená ekonomika, kde se řídíme plněním centrálního plánu“ 

,,volně podle“[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  http://www.manualkuspechu.cz/index.php/stavebnictvi 
3 LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Str. 12, 
Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-720-4396-X. 
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3.2 SPOLEČNÉ RYSY PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ 

 

Stejně jako stavební firmy, mají i projekční kanceláře svá specifika a vlastnosti, které je 

odlišují od konkurence. 

„Avšak mají také několik společných charakteristických vlastností.  

• Výrobně – technické hledisko, kde je důležitá technická samostatnost  

a záleží zde na spojení lidí a technických prostředků 

• Sociologické hledisko, ve kterém se vytváří pocit sounáležitosti 

s podnikem 

• Organizační hledisko založené na organizační struktuře podniku 

• Právní hledisko založené na řadě práv a povinností vyplývajících 

z právního prostředí podniku 

• Ekonomické hledisko, kde je nejdůležitější princip samofinancování“ 

,,volně podle“[4] 

 

3.3 OKOLÍ PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ A JEHO VLIV NA NĚ 

 

„Do okolí projekčních kanceláří můžeme řadit zákazníky, konkurenci, trh a státní a 

finanční orgány. Každý z těchto faktorů má na projekční kancelář určitý vliv. Tyto vlivy 

dělíme na dvě skupiny: 

• Přímé – což jsou vlivy politické, ekonomické a sociální 

• Nepřímé – kam spadá konkurence, zákazníci, věřitelé a trh práce“  

,,volně podle“[4] 

 

 

 

 

 

                                                 
4 LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Str. 13, 14 
Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-720-4396-X. 
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4 KOMUNIKACE 

 

„Nelze nekomunikovat“  

Paul Watzlawick 

 

Slovo komunikace pochází z latinského communicare, což je složenina  

z communemredere = učinit společným. V odborné literatuře se můžeme setkat  

s různými typy definicí. Nejlépe se však ztotožňuji s touto definicí: „Obecnou definicí 

komunikace rozumíme dorozumívání, ať zvukovou řečí nebo psaným písmem a jinými 

symboly, anebo dokonce řečí těla.“ [5] 

  

Komunikace tedy není jen mluvení. Ve skutečnosti komunikujeme stále, například 

úsměvem, doteky anebo pohledem. Slova tvoří jen malou část komunikace, tou 

podstatnější částí je mimoslovní komunikace. 

 

„Komunikace se tedy, v širším slova smyslu, netýká pouze výměny informací mezi 

lidmi, ale obecně mezi živými i neživými organizmy. Můžeme ji tedy rozdělit na 

neverbální, verbální a písemnou.“ ,,volně podle“[6] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 JANOUŠEK, Jaromír. Sociální komunikace. Str. 3,Praha: Svoboda, 1968 
6 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Str., 14, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
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4.1 VÝZNAM KOMUNIKACE V PROJEKČNÍ KANCELÁŘI 

 

„Komunikace je sdělování informací v sociálním chování a sociálních vztazích.“ [7] 

 

V projekční kanceláři je komunikace neméně důležitá jako u kterékoliv jiné stavební 

firmy. Je důležité, aby pracovníci uměli efektivně komunikovat se zákazníkem, byli 

schopni prodat své zkušenosti a vytvořili si se zákazníkem vazbu, která je důležitá pro 

jejich práci, jelikož rychlost zhotovení projektu záleží také na schopnosti domluvy  

a pochopení požadavků zákazníka. Pokud bude zákazník spokojen s domluvou, která 

souvisí se zhotovením projektu, určitě kancelář rád doporučí svým známým. Na této 

politice funguje, podle mého názoru, převážná část projekčních kanceláří. 

   

4.2 DRUHY KOMUNIKACE 

 

4.2.1 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

 

„Tento druh komunikace je založen na přenosu informací, vyplývajících z „řeči těla“, 

kam řadíme například pohyby, mimiku, gesta, postoj vůči druhému člověku atd. 

Neverbální komunikace tedy doplňuje komunikaci verbální.“ ,,volně podle“[8] 

V oboru projekčních kanceláří je tato komunikace velmi důležitá z pohledu působení na 

zákazníka, získání si jeho sympatií apod. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 JANOUŠEK, Jaromír. Sociální komunikace. Str. 16, Praha: Svoboda, 1968 
8 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Str. 54, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
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4.2.2 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

 

Touto komunikací rozumíme vyjadřování slov pomocí příslušného jazyka. „Oproti 

komunikaci neverbální nám tento druh komunikace poskytuje možnost okamžité zpětné 

vazby, pružnost komunikace a její přesnost. Nevýhodou však je menší možnost 

vyjadřování emocí a citů než v komunikaci verbální.“ 

 ,,volně podle“[9] [10] 

Verbální komunikaci v projekčních kancelářích rozdělujeme na dva druhy, a to na 

komunikaci formální, která je plánovaná a má stanovené cíle, například příjímací 

pohovor, nebo na komunikaci neformální, což je například nezávazné povídání.  

 

Tento typ komunikace zastává v práci projekčních kanceláří nejvýznamnější roli. 

 

4.2.3 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE 

 

„Dalším druhem komunikace, používaným při práci projekčních kanceláří, je 

komunikace písemná. Tento druh komunikace vyžaduje zřetelnost, úplnost, stručnost, 

správnost ale také i zdvořilost. Značnou výhodou písemné komunikace je, že na 

přípravu máme více času. Můžeme se proto nad textem zamýšlet, vracet se zpět  

a opravovat jej. Můžeme si zaslané sdělení přečíst, až v námi vhodné chvíli. Také 

sdělování nepříjemných zpráv je touto formou účinnější, jelikož vyvolává obvykle 

menší emoce, než komunikace ústní. A v neposlední řadě je značnou výhodou to, že lze 

poskytnout jedno sdělení více lidem současně například formou hromadné informující 

zprávy o konání porady. 

 

Mezi nevýhody písemné komunikace lze řadit nebezpečí nesprávné intepretace a tím 

špatné pochopení u příjemce, velký odstup mezi komunikujícími partnery, časově 

náročnější sdělování. 

                                                 
9 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi., str. 11, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
10 HOŠKOVÁ, Lenka a Jana LAKATOŠOVÁ. Komunikace. Str. 23, Univerzita Palackého, 
1994, 69 s. ISBN 80-706-7407-5. 
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Formální písemnou komunikaci upravuje norma ČSN 01 6910.“ ,,volně podle“[11] 

 

4.2.4 INTERNÍ KOMUNIKACE PROJEKČNÍ KANCELÁŘE 

 

„Interní komunikace neboli komunikace uvnitř organizace, je velmi důležitá. Pokud 

funguje tak, jak by fungovat měla, vede to ke zvyšování produktivity, zlepšování kvality 

produktů a služeb, k větší iniciativě, tvořivosti a hlavně k zvýšení spokojenosti všech 

pracovníků.“ ,,volně podle“[12] 

  

V rámci komunikace v projekčních kancelářích se setkáváme s komunikací vzestupnou, 

sestupnou, horizontální, diagonální, formální a neformální. 

 

„Sestupná komunikace je komunikace probíhající od nadřízeného k podřízenému, tedy 

od nejvyššího organizačního stupně k nižšímu. Je realizována pomocí pracovních 

instrukcí, manuálů, organizačních směrnic, intranetu, podnikových novin, oběžníků atd. 

Tento druh interní komunikace má direktivní charakter a informační tok může procházet 

přes několik úrovní. Není tedy vyloučeno, že nedojde k deformacím informace. 

 

Vzestupná komunikace zprostředkovává tok informací z nižších organizačních stupňů 

k vyšším, tedy od podřízených k nadřízenému. Probíhá převážně diskuzemi na 

poradách, schůzích a konferencích. Také je realizována pomocí příspěvků do 

podnikových novin. Ovšem předpokladem efektivní komunikace je zde podpora, 

povzbuzování a motivace zaměstnanců, aby diskutovali o politice a plánech podniku.  

Tato forma komunikace nemá direktivní charakter. 

 

 

                                                 
11 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi., str. 206, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
12MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., str. 117, dopl. a přeprac. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2010, 325 s. ISBN 978-80-247-2339-6. 
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Horizontální forma komunikace zahrnuje komunikaci mezi představiteli podnikových 

útvarů na rovnocenné organizační úrovni například diskuzí mezi vedoucím provozu  

a technickým ředitelem. Obsah komunikace má zpravidla koordinační úlohu, chybí zde 

vzájemná podřízenost. 

 

Diagonální komunikace se v projekčních kancelářích používá nejméně. Vyskytuje se 

pouze tehdy, pokud ji považujeme za efektivnější než předchozí tři formy komunikace. 

Předností této komunikace totiž je, že probíhá neomezeně mezi různými organizačními 

úrovněmi různých útvarů organizace a tedy nemusí dodržovat vertikální strukturu (může 

obcházet nadřízené). 

 

Formální komunikace vychází z uspořádání firemní struktury a jejím cílem je 

informovat spoluzaměstnance o tom, jak má firma fungovat, tedy přiblížit jim vnitřní 

chod organizace. Tím ztrácí pracovník pocit anonymity ve společnosti, stává se více 

aktivním a nabývá přesvědčení, že jak on sám, tak i jeho práce je pro organizaci 

důležitá. Toto zjištění má za důsledek větší loajálnost a výkon. 

 

Neformální komunikace je stejně důležitá v organizaci jako komunikace formální. 

Vyplývá z náhodných setkání a osobních kontaktů mezi spoluzaměstnanci. Tato forma 

komunikace poskytuje pracovníkům pocit uvolnění a zpestření při práci v organizaci. 

Šíří se jí však i „informace“ (fámy, pomluvy atd.), které mohou činnost organizace 

ovlivnit. Dle Vymětala se spolehlivost neformální komunikace odhaduje okolo 75 %. 

Neformální komunikace proto nebývá vrcholovým managementem vnímána a slouží 

především potřebám zaměstnancům nikoliv potřebám organizace.“ ,,volně podle“[13] 

 

Interní komunikace v organizaci je dle mého názoru velmi důležitá, pokud totiž 

nefunguje, dochází k demotivaci, pasivitě a frustraci. Proto dle mého mínění by každá 

projekční kancelář měla na zlepšení komunikace v prostředí organizace pracovat. 

 

                                                 
13 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi., str. 264, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
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P. F. Drucker: „Komunikace je prakticky nemožná, je-li založena na snaze komunikovat 

shora dolů, od vedení k ostatním. Čím usilovněji se nadřízený bude snažit něco říci 

svému podřízenému, je tím pravděpodobnější, že podřízený uslyší špatně. Zkušení 

vedoucí se budou zaměstnanců ptát: Za jaké přínosy byste měli organizaci i mně 

odpovídat? Co bych měl od vás očekávat, jak bych měl nejvíce využít vašich znalostí  

a schopností? Pak se komunikace stane nejen možnou, ale dokonce i snadnou.“  [14] 

 

 

4.2.4.1 PORADY 

 

„Nejpoužívanějším nástrojem komunikace v práci projekčních kanceláří jsou porady. 

Porady jsou nezbytnou součástí řízení, koordinace a organizace práce. 

Mezi cíle porad převážně řadíme: 

• Řešení problémů ovlivňujících efektivnost činnosti organizační jednotky 

• Předávání informací a získávání zpětné vazby 

• Předávání instrukcí pro realizaci nových věcí 

• Projednávání a řešení stížností a problémů spoluzaměstnanců 

• Vytváření kreativních myšlenek a tvůrčí diskuze 

 

Rozeznáváme také tři základní typy porad, mezi které řadíme porady operativní, tvůrčí  

a řešitelské. 

• Operativní porady – důvodem jejich svolání bývá převážně vyřešení 

aktuálního problému. Může se jednat o poradu plánovanou či 

neplánovanou (naléhavou). 

• Tvůrčí porada -  se svolává na základě vyhledání určité varianty pro 

řešení problému a jejím cílem je shromáždit co nejvíce řešení. V případě 

projekčních kanceláří se jedná například o domluvu architektů 

s projektanty. 

                                                 
14 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi., str. 267, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
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• Řešitelské porady – jejich účelem je vybrat co nejefektivnější řešení 

vybraných na poradě tvůrčí. V případě projekčních kanceláří se jedná  

o vybrání vhodného řešení jak u projektanta, tak u architekta. 

 

Porady by měly trvat okolo 30 – 60 minut a sestávat z informativní a pracovní části. 

Dostatečná část porady by také měla být věnována diskuzi pro poskytnutí zpětné vazby.  

K efektivnímu vedení porady bychom měli mít předem připravený stručný přehled 

informací ke sdělení, promyšlenou strategii a taktiku vedení porady. Také bychom měli 

mít po ruce vždy blok k zaznamenání poznámek.“ ,,volně podle“[15]  

                                                 
15 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi., str. 271, 1. 
vyd. Praha: Grada, 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 
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4.2.5 EXTERNÍ KOMUNIKACE PROJEKČNÍ KANCELÁŘE 

 

Externí komunikace je známá pod pojmem public relations, což v překladu znamená 

vztahy s veřejností. „Jedná se obor činnosti, který představuje aktivní komunikační 

působení organizace na veřejnosti nebo jiné konkrétní cílové skupiny. Jeho smyslem je 

vytvoření předem definovaného vnímání prezentovaného subjektu (organizace). Do 

značné míry určuje to, jak je firma, úřad, instituce nebo veřejně činná a známá osoba 

vnímána veřejností nebo jinou zájmovou skupinou.“ ,,volně podle“[16] 

4.3 ÚROVNĚ KOMUNIKACE 

Úrovně komunikace nejlépe vystihuje následující graf, ze kterého je zřejmé, že se 

stoupající důvěrou se zkvalitňuje spolupráce ve skupině, ať už pracovní, nebo kterékoliv 

jiné. 

 

Obrázek 4.3 – Úrovně komunikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat  

a nenechat se zmanipulovat. 1. vyd. Praha: Grada, 165 s. Manažer. ISBN 978-802-4719-030. 
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• „Obranná komunikace ve skupinách je založena na vzájemné nedůvěře  
a neochotě spolupracovat. 

 

• Zdvořilá komunikace je již založena na vzájemné úctě. Spolupracovníci se 

snaží vyhnout vzájemné konfrontaci a rovnováha, která v tomto vztahu panuje, 

je velice křehká. Lidé se cítí víc v bezpečí, avšak neotvírají cestu tvůrčím 

možnostem, které sebou vedle nesporných možností nutně přinášejí  

i konflikty. Například pokud ze strachu z konfliktu nevyjádříme svůj postoj  

a názor na řešení určitého problému v pracovní skupině. 

 
• Synergická komunikace je nejproduktivnější komunikací ve skupinách. Je 

založena na hledání nejlepší možné varianty řešení místo střední cesty. Tato 

komunikace je založena na vysoké vzájemné důvěře a prožitých zkušenostech. 

Pokud této komunikace ve skupině dosáhneme, tvoří se nám nová společná 

kultura a všichni mají prožitek z tvůrčího procesu. Využívá se zde tvůrčí metody 

řešení problémů, např. brainstorming, což je metoda stimulace kolektivní 

aktivity a produkty.“ ,,volně podle“[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Str. 132 Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-720-4396-X. 
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4.4 NASLOUCHÁNÍ 

 

„Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, 

kterou se můžete naučit.“ 

Michael Leboeuf  

 

Umění naslouchat patří v posledních letech mezi zapomenuté dovednosti. Lidé stále 

více mluví, ale o to méně naslouchají. Je tomu tak především proto, že jsme zvyklí 

soustředit se na sebe a poslouchat spíše svůj vnitřní hlas. Také je to způsobeno tím, že 

myslíme zhruba třikrát rychleji, než mluvíme a tak si děláme vlastní názory dřív, než 

partner domluví. Ovládat aktivní naslouchání znamená, že komunikujícímu vytvoříme 

ideální klima v komunikaci. To znamená, že mu necháme prostor na mluvení  

a vyjádření svého názoru na řešený problém, neskáčeme mu do řeči, necháme jej 

domluvit až do konce, poskytujeme mu zpětnou vazbu ve formě otázek na jeho pocity  

a na konci jeho slova shrneme, abychom si byli jisti, že došlo ke správnému pochopení. 

Naslouchání je také úzce spojeno s neverbální komunikací tím, že při naslouchání 

sledujeme partnera očima, stvrzujeme kývaní hlavou, že jsme „u věci“, a také bychom 

měli zaujímat vůči partnerovi otevřené pozice, například ruce by neměly být na hrudi 

překříženy apod.   

 

Umění naslouchat je výrazným plusem jak v pracovním prostředí, tak v osobním životě. 

Umožňuje nám vcítit se do druhého člověka a pochopit důvod jeho jednání nebo 

problém, který se nám snaží popsat. 
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5 KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY V PRÁCI PROJEKČNÍ 

KANCELÁŘE 

 

„Komunikace je někdy ovlivňována řadou faktorů, které na ni mohou mít negativní 

dopad. Těmto rušivým faktorům říkáme komunikační bariéry a mohou být způsobeny, 

jak vnitřními, tak vnějšími vlivy. Negativní vnější bariéry jsou nejčastěji vyrušování 

např. jinými lidmi, telefonem apod. a rozptylování hlukem nebo jinými 

skutečnostmi. 

 

Negativní vnitřní bariéry rozdělujeme na tyto skupiny: 

• Syntaktické 

• Sématické 

• Psychologické 

 

• Syntaktické bariéry jsou zapříčiněny chybami při předávání informací, 

například pokud používáme slova, kterým jde přisuzovat různý význam (kolej, 

oko apod.). Řadíme zde také pojem zvaný redundance, což je rozvláčnost, 

používání zbytečného množství slov a opakování se. 

 

• Sématické bariéry vznikají, pokud si jinak přeložíme nebo převedeme sdělení, 

tedy pokud máme jinou představu než druhý komunikující. Tyto nedorozumění 

a chybné interpretace jsou způsobeny především osobnostními charakteristikami 

příjemce např. návyky, stereotypy předsudky apod. Kromě těchto charakteristik 

mohou sématické bariéry vznikat také na základě vlivu prostředí, situací, haló 

efektem nebo vyvozováním jednoznačných závěrů z mála informací. 

 

• Psychologické bariéry jsou převážně zapříčiněny nenasloucháním a nezájmem 

o sdělení komunikujícího.  
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Nejčastějším problémem v komunikaci je tedy rozdílené vnímání a přisuzování různých 

významů stejné skutečnosti. Příčinou těchto chyb může být to, že ne vždy nám 

komunikátor sděluje přesně to, co si myslí nebo když nepochopíme obsah jeho sdělení. 

Dalším nebezpečím v komunikaci je také neochota akceptovat informace, které 

neodpovídají našim názorům a stanoviskům. Je tedy možné, že si každý může 

z konverzace odnést zcela jiné poznatky, pokud se těmto chybám nevyhneme.“ 

,,volně podle“[18] 

 

„V rámci komunikace se také můžeme dopustit i dalších chyb, které označujeme jako 

„pojmové deformace“ 

• Řeč symbolizuje skutečnost, ale sama sobě realitou není 

• Řeč vyjadřuje fakta i dedukce, ale často ignoruje důležitý rozdíl mezi nimi 

• Řeč je relativně statická a neměnná, ale svět a lidé se neustále mění“ [19] 

 

„Pomocí řeči se tedy snažíme popisovat události, lidi a věci s různou mírou přesnosti. 

Slova však sama o sobě realitou nejsou, i když mnohdy jednáme, jako kdyby byly. Lze 

tedy popsat dva způsoby myšlení, kdy jednáme jakoby slova a věci byly totéž. 

 

• Intenzionální myšlení znamená, že máme tendenci jednat podle předem 

popsaného způsobu. Vnímáme okolní věci a lidi tak, jak se o nich mluví a ne 

jací doopravdy jsou. Například, pokud o někom víme, že je „nudný“  

a jednáme podle intenzionálního myšlení, nemáme chuť tohoto člověka 

poznat a předem ho tedy za „nudného“ považujeme, aniž bychom se jej 

snažili poznat. Způsob, jakým se tomuto jednání vyhnout, je myslet 

extenzionálně, tedy snažit se věci a lidi nejdříve poznat a utvořit si vlastní názor.  

  

                                                 
18 KONEČNÁ, Zdeňka. Základy komunikace. Str. 76,Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2009, 151 s. ISBN 978-80-214-3891-0. 
19 DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-
716-9988-8. 
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• Totalitní myšlení znamená, že na základě mála informací hodnotíme celek, tedy 

vyvozujeme závěry z nedostatečných důkazů. Pokud se budeme snažit tento 

způsob myšlení změnit, musíme si uvědomit, že se naše úsudky zakládají na 

nedostatečných informacích a získáním dalších informací se mohou změnit. 

Také bychom se měli vyvarovat prolínání faktů s vlastní dedukcí. Pokud již 

takto činíme, je nutné, aby byl komunikující partner seznámen s tím, co je 

konečné tvrzení a co naše dedukce. 

 

V neposlední řadě se také můžeme dopustit chyby v komunikaci, kterou nazýváme 

statické hodnocení. Jako příklad můžu uvést situaci, kdy posuzujeme člověka na 

základě předchozích zkušeností a nepřipouštíme jejich změnu. Pokud máme 

známého, který byl kdysi slabý žák a na základě těchto zkušeností jej i nyní 

považujeme za neúspěšného člověka, může se stát, že se ve svém úsudku pleteme, 

jelikož se za dobu, kterou jsme jej neviděli, mohl zdokonalit a stát se naopak 

člověkem velmi úspěšným.“ 

 ,,volně podle“[20] 

 

Komunikačních bariér bychom se tedy měli snažit vyvarovat jak v běžném životě, tak 

převážně v pracovním prostředí, kde je důležité vytvořit ideální klima pro vykonávání 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., str. 117, dopl. a přeprac. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2010, 325 s. ISBN 978-80-247-2339-6. 
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6 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V PROJEKČNÍ 

KANCELÁŘI 

 

Při práci v projekčních kancelářích je velice důležité ovládat efektivní komunikaci  

a umění vyhnout se komunikačním bariérám, jelikož práce v tomto prostředí je založena 

na vzájemné spolupráci. Projektant je odkázán na domluvu s architektem  

a oba dva pak společně na komunikaci se svým vedoucím. Způsob efektivní 

komunikace v pracovním týmu je vysvětlen v komunikační pyramidě. 

 

 Obrázek 6 – Komunikační pyramida[21] 
 

4. úroveň 
CHCI 

neboli Osobní zodpovědnost 

Jste rozhodnuti komunikovat? 

3. úroveň 
JAK 

neboli komunikační procesy 

Máte v organizaci práci místo na 
setkání a sdělení informací? 

2. úroveň 

CO 

neboli komunikační vazby 

Víte, kdo jsou vaši konkurenční 
partneři: Kolegové, nadřízení, 
podřízení, lidé závislí na vaši práci? 
Od koho potřebujete informace sami? 
Víte, jaké informace potřebujete? Víte, 
jaké informace potřebují vaši kolegové 
od vás? 

1. úroveň 

PROČ 

neboli Cíl komunikace 

Znáte cíl svého týmu? Víte, co je váš 
osobní cíl a úkol? Víte, jaký je váš 
podíl na cíli a práci týmu? Znáte 
výsledky a důsledky vaší práce? 

 

 

 

 

                                                 
21 ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding: cesta k efektivní spolupráci. Praha: Portál, 2005, 173 s. 
ISBN 80-736-7042-9. 
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7 KONFLIKTY V KOMUNIKACI PROJEKČNÍ 

KANCELÁŘE 

 

„Konflikty a jejich objasňování, jsou často tou pravou živnou půdou pro rozvoj týmu. 

Nejsou-li naopak rozpoznávány, nebo jsou dokonce „zametány pod koberec“, kvasí 

skrytě dál a ztroskotání týmu je pak přímo předprogramované.“[22]  

 

„Konflikty odehrávající se na pracovišti patři ke všednímu dni. V převážné většině se 

jedná o malé konflikty, které se čas od času objeví a nepředstavují téměř žádnou výzvu 

či zátěž. Čas od času se ovšem stane, že i tyto malé konflikty přerostou v konflikt větší. 

Je tomu především proto, že si své spolupracovníky nevybíráme a trávíme s nimi každý 

den v práci, je tedy pro nás důležité najít s nimi společnou cestu. Jakkoliv jsou konflikty 

se spolupracovníky nepříjemné, jejich vyskytováni je nezbytné pro zamezení stagnace, 

umožňující další vývoj a změny. V konfliktu s vedoucím pracovníkem je rozdíl v tom, 

že s ním tvoříme závislý vztah. Proto je v těchto případech spor veden převážně skrytě, 

což vyvolává větší napětí v pracovním prostoru.“ ,,volně podle“[23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 KRÜGER, Wolfgang. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. 1. 
vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0780-2 
23 JANIKOVA, Hana. Týmová spolupráce, str. 37, 2. vyd. Praha: Benepal a.s., 2013 
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7.1 PŘÍNOSY A STINNÉ STRÁNKY KONFLIKTU 

„Mezi přínosy můžeme řadit: 

• Podpora rozvoje (učí překonávat překážky ve spolupráci s druhými lidmi) 

• Podpora tvořivosti a zlepšení 

• Zdokonalování se v jednání s lidmi 

 

Stinné stránky konfliktu jsou podle především: 

• Zvýšené napětí mezi stranami 

• Nižší produktivita práce 

• Nižší mezilidská soudržnost 

• Čas vynaložený na hledání řešení může chybět při jiných, důležitých 

záležitostech“ [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 EGGERT, Max a Wendy FALZON. Řešení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 112 s. 
Management do kapsy. ISBN 80-736-7011-9. 
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7.2 PRAVIDLA ŘEŠENÍ KONFLIKTU 

 

„Dle Plamínka ,,volně podle“[25] bychom při řešení konfliktu měli mít na paměti tato 

pravidla: 

• Zvažte, co chcete a můžete mít pod kontrolou. Při určitých typech řešení 

konfliktu, nemáme úplnou kontrolu nad výsledkem. Mezi tyto typy patří řešení 

náhodou, násilím, pasivitou nebo delegací. Stabilnější a pro obě strany 

výhodnější je proto dospět k řešení dohodou. 

• Způsob řešení přizpůsobte povaze a zralosti konfliktu 

• Konfliktům se nevyhýbejte, aktivně je řešte. Jsou totiž zcela přirozené  

a pro vývoj nezbytné. 

• Místo boje hledejte syntézu nebo koexistenci. Bojem totiž ztrácíme pozitivitu, 

obsaženou v poražených myšlenkách. Je proto lepší vybírat si pozitivní obsah  

z konfliktních variant. 

• Všechna řešení stojí za zvážení a promyšlení. Proto by neměly být žádné 

návrhy a myšlenky předem odsuzovány. 

• Dávejte přednost řešením, která neobsahují násilí.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Str. 39, 
2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2944-2. 
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8 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Na základě nastudované teorie a snaze, dozvědět se o komunikaci v práci projekčních 

kanceláří více, jsem provedla dotazníkové průzkumy. Zajímala jsem se o postoj 

veřejnosti k výběru projekční kanceláře a následnou komunikaci s ní. Provedla jsem 

proto dotazníkové šetření u široké veřejnosti.  Dále jsem si zvolila projekční kancelář ke 

své spolupráci a v té následně provedla dotazníkové šetření zaměstnanců firmy. Aby byl 

průzkum přesnější, provedla jsem také řízený rozhovor s jednatelem společnosti. 

Průzkumy byly prováděny za účelem potvrzení či vyvrácení mých hypotéz ohledně 

komunikace projekčních kanceláří a postoje veřejnosti k nim. 

 

8.1 DOTAZOVANÁ VEŘEJNOST 

 

Jelikož s projekčními kancelářemi úzce souvisí i jejich zákazníci, považovala jsem za 

velice důležité obrátit se se svým výzkumem na veřejnost. Zajímalo mě, podle čeho  

a jak si zákazníci vybírají projekční kancelář, se kterou budou spolupracovat a jaké jsou 

pro ně zásadní faktory při spolupráci s ní. Sestavila jsme proto dotazník  

o čtrnácti otázkách a rozeslala jej mezi 126 respondentů. Pro vyhodnocení průzkumu 

bylo pak použito 83 vyplněných dotazníků, což činí 66% úspěšnost. 

 

8.1.1 PRACOVNÍ HYPOTÉZY PRO PRŮZKUM VEŘEJNOSTI 

 

1) Výběr projekčních kanceláří je prováděn především díky doporučení 

2) Rady a nápady od projektanta zákazníci vždy ocení 

3) Na webových stránkách jsou vyhledávány ukázky předchozích prací 

4) Nejdůležitější je dobrá komunikace s projektantem 
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48%

52%

Pohlaví

muž

žena

32%

2%

66%

Celkem respondentů

pouze zobrazeno

nedokončeno

dokončeno

8.1.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Z 83 vrácených dotazníků ke zpracování, jej vyplnilo 43 žen, což činí 52 % a zbytek, 

tedy 48 % bylo vyplněno čtyřiceti muži.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 8.2.2. - 1 
 

 

Ze 126 respondentů jej vyplnilo 83, tedy 66 %, 32 % respondentů jej pouze zobrazilo  

a 2 % průzkum nedokončilo. 
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32%
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50 let a více

54%

46%

Zkušenost se spoluprácí

ne

ano

Průměrný věk odpovídajících respondentů byl v rozmezí 36 – 50 let a dosahovalo jej  

37 % respondentů, tedy 30 lidí zúčastňujících se mého průzkumu. Další nejčetnější 

skupinou odpovídajících respondentů byli lidé do dvaceti pěti let. Z celkových 100 % se 

jich průzkumu zúčastnilo 32 %, tedy 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Graf 8.2.2. - 3 

 

Dotazníkový průzkum jsem rozesílala jak lidem, u kterých jsem měla jistotu, že se 

spoluprací s projekční kanceláří mají již zkušenosti a projekční kanceláře mi na ně daly 

kontakt, tak i mezi lidi, kteří tuto zkušenosti ještě nemají. Ovšem i jejich odpovědi byly 

pro můj průzkum přínosem, jelikož i jejich názory na komunikaci s projekčními 

kancelářemi a tipy, jak ji zlepšit, považuji za důležité. Celkem tedy dotazník vyplňovalo 

46 % respondentů, kteří již zkušenost s projekčními kancelářemi mají a 54 %, kteří 

zatím tuto zkušenost nemají. 
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Z mých předchozích zkušeností se sestavováním dotazníků a také s jejich vyplňováním 

vím, že není efektivní sestavovat dlouhé dotazníkové průzkumy s velkým počtem 

mnohdy náročných otázek, jelikož tyto průzkumy ve většině případů respondenty 

odradí. Pro svůj průzkum jsem tedy použila dotazník obsahující čtrnáct důležitých 

otázek na potvrzení či vyvrácení mých hypotéz. Jednalo se o stručné a jasné dotazy, 

proto mi také po vyhodnocení tohoto průzkumu vyšla průměrná doba vyplnění jednoho 

dotazníku okolo dvou, maximálně pěti minut. Jen ve výjimečných případech trval 

dotazník více jak pět minut a to jen u jednoho procenta respondentů. Do dvou minut se 

podařilo dotazník vyplnit šedesáti šesti procentům respondentů. 

 

 

 
 

Graf 8.2.2. - 5 
 

 

První otázka mého dotazníkového průzkumu u veřejnosti se zabývala hloubkou 

povědomí respondentů o projekčních kancelářích. Tedy pokud respondenti shání 

projekční kancelář, kde by se s výběrem na ni obrátili. Na výběr měli tři možnosti a to: 

doporučení známých, z internetových stránek a vzhledem k umístění projekční 

kanceláře poblíž bydliště. Z vyhodnocení dotazníkového průzkumu vyplynulo, že 

nejvíce respondentů by se s výběrem projekční kanceláře obrátilo na doporučení od 

známých. Přesně tedy 43 lidí, což činí 52 %. Tato otázka tedy potvrzuje mou první 
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1%
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hypotézu. Souvisí to převážně s tím, že většina lidí svěří práci raději ověřené projekční 

kanceláři, u které ví, že s ní předcházející zákazníci měli dobré zkušenosti. Ovšem  

i přesto by projekční kanceláře měli věnovat dostatek času a financí na správu svých 

internetových stránek, jelikož 36 % respondentů by vyhledávalo projekční kancelář 

právě skrze ně, což vyplývá z následujícího grafu. Pouze 10 respondentů odpovědělo, že 

by projekční kancelář vyhledávali poblíž svého bydliště. 

 

 

 
 

Graf 8.2.2. - 6 
 

 

Druhá otázka v mém dotazníkovém průzkumu se týkala volby rozhodujícího 

faktoru při výběru mezi dvěma projekčními kancelářemi. Pokud tedy zákazníci 

váhají s výběrem mezi dvěma projekčními kancelářemi, jaký faktor je v jejich 

rozhodnutí utvrdí. Na výběr byly poskytnuty možnosti volby ceny nabízených služeb, 

dále výhoda dobré komunikace s projektantem a třetí možnost byla rychlost odvedené 

práce. Dle mého přesvědčení je velmi důležitá druhá nabízená možnost a to dobrá 

komunikace s projektantem. Pokud totiž projektant není schopen pochopit požadavky 

zákazníka nebo je komunikace s ním obtížná, ovlivňuje to jak rychlost odvedené práce, 

tak i reference na projekční kancelář. Proto je velmi důležité, jak jsem již podotýkala 

v teoretické části mé bakalářské práce, aby se projekční kanceláře zabývaly kromě 

52%
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Povědomí o projekčích kancelářích
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nabízených technických služeb také otázkou umění komunikace a formami jejího 

zdokonalování. Moji domněnku také potvrdilo vyhodnocení dotazníkového průzkumu, 

jelikož 39 respondentů zvolilo dobrou komunikaci s projektantem za hlavní faktor ve 

výběru projekční kanceláře, což činí 47 % z celkových 100 % dotazovaných. Cena 

nabízených služeb byla rozhodující u třiceti respondentů, tedy u 36 % dotazovaných. 

Zbylých 14 dotazovaných považuje rychlost odvedené práce za hlavní faktor při výběru 

projekční kanceláře, což činí 17 %. 

 

 

 

Graf 8.2.2. - 7 

 

 

Třetí otázka mého průzkumu směřovala na internetové stránky projekčních kanceláří. 

Jelikož z první otázky pokládané respondentům vyplynulo, že na internetové stránky 

projekčních kanceláří se při výběru orientuje 36 % dotazovaných, je velmi důležité, aby 

si na nich projekční kanceláře zakládali a věnovali jim dostatek pozornosti. Ptala jsem 

se proto, zda respondenty zajímají ukázky předchozích prací na internetových 

stránkách projekčních kanceláří. Tyto ukázky jsou dle mého mínění pro zákazníky 

velice důležité, jelikož vypovídají o tom, na jaké typy domů se projekční kancelář 

orientuje a s jakými typy staveb má zkušenosti. Také nám dávají informaci o tom, jak 

36%
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12%

88%

Zájem o ukázky předchozích prací

ne

ano

velké zkušenosti na trhu projekční kancelář má. Podle předpokladu tedy ukázky pro 

zákazníky jsou důležité, což potvrdilo v průzkumu 73 dotazovaných.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8.2.2. - 8 
 

 

Další otázka se týkala vzdělání projektantů. Jelikož se v dnešní době velmi zvýšil počet 

uchazečů na vysoké školy, zajímalo mě, zda se i zákazníci orientují při výběru 

projekčních kanceláří na dosažené vzdělání projektantů. A jestli považují za velký 

nedostatek, když projektant nemá vysokoškolský titul nebo se spíš orientují na délku 

praxe tohoto projektanta a počet a kvalitu jeho odvedených prací. Myslím si totiž, že 

mnohem důležitější je, aby projektant měl zkušenosti s konáním své práce, a tak tedy 

titul není úplnou zárukou kvality. Už jenom proto, že ze svých zkušeností znám mnoho 

projektantů, kteří začali tuto práci vykonávat hned po ukončení střední školy. 

 

S mojí domněnkou se ztotožňuje 33 % respondentů, pro které není dosažené vzdělání  

u projektanta až tak důležité, pro dalších 34 % je pak spíše důležité. Za nedůležité jej 

považuje 6 respondentů, tedy 8 %. Odpovídající hodnotili tuto otázku na škále od jedné 

do pěti, kde 1 znamenala, že vzdělání není vůbec důležité a 5 naopak, že považují za 

velmi důležité. 
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Graf 8.2.2. – 9 
 

 

Na otázku o dosaženém vzdělání projektanta navazuje další má otázka pokládaná 

v dotazníkovém průzkumu veřejnosti a to, zda se zákazníci zajímají o zkušenosti  

a praxi projektanta. Jak jsem již naznačila v předchozí otázce, pro mnoho lidí není 

směrodatné dosažené vzdělání, ale počet vykonaných projektů, popřípadě délka konání 

projekční a inženýrské činnosti. 78 respondentů tedy odpovědělo, že je zkušenosti 

projektanta zajímají a z toho pro 47 % jsou tyto zkušenosti velmi důležité. Což vyplývá 

z další navazující otázky, kde jsem se tázala, na kolik jsou tyto zkušenosti pro 

zákazníky důležité. V této otázce také hodnotili zákazníci na škále od jedné do pěti, 

kde 1 znamenala, že zkušenosti nepovažují vůbec za důležité a 5 naopak, že je považují 

za velmi důležité. 
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Graf 8.2.2. - 11 
 

 

Mojí další hypotézu ohledně typů a rad u projektanta měla potvrdit nebo vyvrátit otázka 

na respondenty, zda tyto rady a typy uvítají při vypracovávání jejich představy 

projektantem. Myslím si, že určitě není k zahození si nechat poradit od člověka, který 

svou práci vykonává již určitou dobu a má mnoho zkušeností a nápadů, které by se 

zákazníkům mohly hodit, popřípadě líbit. Také se domnívám, že pokud si zákazník 

nechá poradit od projektanta a je otevřený jeho nápadům, přispívá to k dobré atmosféře 

v komunikaci mezi touto dvojicí, a tím pádem i ke zlepšení vztahu mezi zákazníkem  
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a projektantem. S touto hypotézou se podle výzkumu shoduje 100 % zúčastněných 

respondentů, tedy 83 lidí. Co se pak týče otázky, jak moc jsou pro zákazníky tyto 

rady důležité, se nejvíce respondentů ztotožnilo s variantou, že je považují za důležité. 

Otázka byla také pokládána formou ohodnocení na škále od 1 do 5, kde 1 znamenala 

odpověď, že nejsou důležité a 5 velmi důležité. 
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Dále mě zajímalo, jakou formou zákazníci uvítají komunikaci s projektantem. 

Jelikož tato doba, je dobou technologií, předpokládala jsem, že zákazníkům bude 

vyhovovat komunikace prostřednictvím e – mailu či telefonu. Jsem ale ráda, že mi tuto 

domněnku průzkum vyvrátil, jelikož 76 respondentů odpovědělo, že komunikaci 

s projektantem si představují prostřednictvím osobních schůzek. Myslím si, že osobní 

schůzky jsou nejrozumnější formou komunikace, jelikož přes telefon či 

e – mail může dojít k mnoha nedorozumění a komunikačním šumům, kterými jsem se 

zabývala ve své teoretické části. Mezi nabídnuté druhy odpovědí patřily tedy osobní 

schůzka, e – mail, telefon a možnost jiného způsobu komunikace. Zde nejčastěji řadili 

respondenti všechny nabízené možnosti dohromady. 
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K posledním otázkám v mém průzkumu patřila otázka, zda je pro zákazníky důležité 

zajímat se o stav projektu a na ni navazující otázka, jak často tuto potřebu zákazníci 

mají. Průzkum dopadl podle mých předpokladů, tedy že zákazníci chtějí zjišťovat stav 

projektu v průběhu. Pouze 3 respondenti odpověděli záporně, tedy že je průběh stavu 

projektu nezajímá.  
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Graf 8.2.2. - 15 

 

 

Většina pak tedy z nabízených možností týkajících se četnosti zájmu o kontrolu stavu, 

které byly nahodile a pravidelně, odpověděla pravidelně. 
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8.2 PRACOVNÍ HYPOTÉZY PRO PRŮZKUM V PROJEKČNÍ 

KANCELÁŘI 

 

1) Teambuilding je v pracovním kolektivu důležitý 

2) Pro řešení problémů jsou nutné společné porady 

3) Internetové stránky jsou velice důležité pro propagování projekčních 

kanceláří 

Abych mohla tyto hypotézy potvrdit či vyvrátit, provedla jsem dotazníkový průzkum 

v projekční kanceláři, která mi umožnila spolupráci. S dotazníky jsem se proto obrátila 

na zaměstnance dané projekční kanceláře a následně jsem provedla řízený rozhovor 

s jednatelem této projekční kanceláře.  

 

8.2.1 METODIKA VÝZKUMU 

 

Dotazník, který obsahoval 22 otázek, jsme rozdala na vyplnění zaměstnancům firmy. 

Jelikož jsem spolupracovala s malou projekční kanceláří, dotazník mi vyplňovali 3 

zaměstnanci. Dotazník byl rozdělen na dvě části, a to na část týkající se komunikace 

uvnitř projekční kanceláře a část, která se týkala komunikace projekční kanceláře se 

svými zákazníky. 

 

8.2.2 DOTAZOVANÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 

 

Při vypracovávání své bakalářské práce jsem spolupracovala s architektonickým 

ateliérem Musil Hybská s.r.o.. Tato společnost má své sídlo na ulici Kopečná v Brně. 

Tvoří ji tým složený z pěti pracovníků zabývajících se projekční a architektonickou 

činností ve výstavbě a rekonstrukcích. Jednatelé společnosti jsou dva, ti jsou zároveň  

i architekty ateliéru. Dále ve společnosti pracuje třetí architekt a dva projektanti. Co se 

týče služeb, nabízí ateliér Musil Hybská kreativní myšlení a promyšlená řešení 

nabízených prací. Vytváří projekty od jejich studie až po prováděcí dokumentaci včetně 

zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu provádění. 
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Architekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 8.1.2 – Struktura architektonického ateliéru 

 

 

 

8.2.3 DOTAZNÍK SE ZAMĚSTNANCI 

 

Cílem mého dotazníkového průzkumu prováděného v této projekční kanceláři bylo 

zjistit, zda struktura firmy a vedení je pro všechny pracovníky vyhovující a zda jsou 

všichni spokojeni s kolektivem, který tvoří se svými spolupracovníky. Jelikož je firma 

složená z pěti zaměstnanců, z toho dva jsou ve vedoucí funkci, dotazník vyplňovali tedy 

tři pracovníci. Všichni tito zaměstnanci pracují ve firmě déle jak pět let. Projektanti 11  

a 8 let a architekt 6 let. 

 

 

 

 

 

Projektant 

Jednatel Jednatelka 

Projektant 
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1. Část dotazníku 

První otázka položená zaměstnancům se týkala hierarchického uspořádání firmy. 

Všichni se shodli na tom, že ve firmě se vyskytuje a je důležité hierarchické rozdělení. 

Pokud je toto rozdělení funkční, firma se lépe přizpůsobuje změnám vnějšího prostředí, 

jednotlivé organizační jednotky mají svou specializaci, čímž se sníží nároky na objem 

informací a řízení organizačního systému je jednodušší. Nevýhodou hierarchického 

uspořádání společnosti však může být vyhýbání se zodpovědnosti, jelikož v této 

struktuře roste formální odpovědnost spolu s postavením v hierarchické struktuře. 

Považuje se za samozřejmé tedy, že nadřízený kontroluje práci a také za ni zodpovídá. 

Může tedy nastat situace, kdy se podřízený vědomě snaží ze zodpovědnosti za svou 

práci vymanit. V této projekční kanceláří jsou však jasně dané pozice dle profesí. 

 

Dále jsem se v dotazníku tázala, zda ve firmě pořádají teambuildingové aktivity. Tyto 

aktivity jsou pro firmy velkým přínosem, jelikož upevňují vztahy v kolektivu  

a pracovníci se poznávají v jiné, uvolněnější atmosféře, což pomáhá k uvolňování 

možných bariér v týmu. Na stejné úrovni se zde setkávají podřízený s nadřízeným, což 

také vede k uvolnění komunikačních bariér a bližšímu poznání. Je to tedy metoda, díky 

které si v týmu lépe uvědomujeme svou roli a zjišťujeme, jakým způsobem můžeme 

efektivně komunikovat a spolupracovat v běžném pracovním životě. 

 

Firma pana Musila a paní Hybské má s těmito společnými aktivitami kladné zkušenosti, 

jak vyplývá z výpovědí pracovníků. Tyto aktivity pořádají převážně jednou za měsíc ve 

formě večírků, cyklovýletů a společných obědů. 

 

Dále mě zajímalo, jak moc jsou pro zaměstnance této firmy důležité schopnosti  

a vlastnosti ostatních pracovníků.  

Z mého výzkumu vyplývá, že pro pracovníky této firmy je důležité obojí, což jsem 

předpokládala. Ovšem pokud by se měli rozhodnout, k čemu by se přiklonili více při 

případnému přijetí nového spolupracovníka, volili by spíše dle jeho vlastností. Jelikož 

se jedná o malou firmu, je zde obzvlášť důležité, aby spolu všichni pracovníci dobře 

vycházeli a to vedlo ke správnému klimatu společnosti při práci. Záleží zde tedy podle 
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mého názoru na vlastnostech zaměstnanců mnohem více než u firmy s větším počtem 

pracovníků. 

 

S otázkou na teambuliding souvisela i má další otázka, a to, jak moc jsou zaměstnanci 

spokojeni s kolektivem ve firmě. Všichni pracovníci uvedli, že jsou na 100 % 

s kolektivem spokojeni a považují za důležité tuto přátelskou atmosféru  

i nadále udržovat.  

 

Proto tedy pro tyto zaměstnance není problém komunikovat spolu navzájem  

i mimo pracovní dobu, což byla má další otázka. Z nabízených možností 

komunikačních prostředků uvedli, že komunikují pomocí e-mailu, mobilního telefonu, 

ale i skypu a případných osobních schůzek, kde řeší problémy a neshody ohledně práce 

na projektu. Společné porady tedy nepovažují za nutné pořádat, jak uvedli v odpovědi 

na mou další otázku. 

 

2. Část dotazníku 

 

Ve druhé části dotazníku jsem se zaměřila na komunikaci firmy se zákazníkem. 

Zajímalo mě, jakým způsobem firma oslovuje své budoucí zákazníky, jakými 

prostředky s nimi komunikuje a zda jsou pro ni důležitým faktorem v oslovování 

zákazníků webové stránky. 

 

Otázkou, pomocí jakých prostředků oslovuje firma zákazníky, jsem chtěla zjistit, 

zda se firma soustředí kromě doporučení od svých stálých zákazníků i na další 

komunikační prostředky, kterými jsou internet, sponzoring a další. Jelikož si tato firma 

zakládá převážně na svých stálých zákaznících, nad jinými způsoby oslovení zákazníka 

zatím nepřemýšlí, protože, jak dále uvedli, komunikace se zákazníkem jim přijde zcela 

dostatečná. 
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S ohledem na budoucí zákazníky, kteří okolo sebe nemají známé se zkušenostmi  

a spoluprací s projekční kanceláří, mě také zajímalo, nakolik si firma zakládá na 

svých internetových stránkách. Zaměstnanci ohodnotili tuto otázku pouze středním 

ohodnocením, tedy že webovým stránkám nepřikládají příliš velkou důležitost, co se 

týče oslovování nových zákazníků.  Podle mého názoru to vyplývá z předchozího bodu, 

a to tedy, že firma své zákazníky čerpá především z řad stálých zákazníků a tak firma 

nevěnuje příliš pozornost svým internetovým stránkám. 

 

V posledním bodě svého dotazníkového průzkumu jsem zaměstnancům dala volný 

prostor k vyjádření svých návrhů a názorů k tomu, zda by chtěli v jejich firmě ohledně 

komunikace a práce s lidmi něco zlepšit. Všichni dotazovaní však uvedli, že jsou 

s fungováním a strukturou firmy zcela spokojeni a dle jejich názoru není potřeba nic 

zlepšovat. 

 

 

 

 

 

  



   

48 
 

8.2.4 ROZHOVOR S JEDNATELEM SPOLEČNOSTI 

 

Rozhovor jsem prováděla s jednatelem společnosti Ing. arch. Radimem Musilem  

a pojala jsem jej formou stejných otázek, jako jsem pokládala i jeho zaměstnancům. Byl 

tedy také rozdělen do dvou částí. První část rozhovoru byla zaměřena na 

vnitropodnikovou komunikaci, druhá část se týkala komunikace firmy se zákazníky. 

 

Vnitropodniková komunikace 

 

Existuje ve Vaší firmě hierarchické uspořádání? 

Co se týká vedení, tak jsou pan Musil a paní Hybská jednateli firmy. Firma má dvě 

profese, a to profesi stavební a architektonickou, takže na zakázce nejdříve pracuje 

architekt a poté ji do konečné podoby zpracovává stavař. 

 

Pořádáte teambuildingy? A jaké? 

S pojmem teambulding se pan Musil prozatím nesetkal. Se svými spolupracovníky však 

pořádají jednou či dvakrát do roka různé sportovní aktivity a společenské večery. Firma 

má s těmito aktivitami velmi dobré zkušenosti a právě možná díky těmto aktivitám jsou 

tak dobrý kolektiv. 

 

Vybíráte si své zaměstnance podle schopností či vlastností? 

Pro pana Musila je obojí velmi důležité. Pokud by uchazeč měl velmi dobré 

předpoklady a schopnosti, ale vlastnostmi by nezapadal do jejich kolektivu, 

nezaměstnali by jej. U přijímání nového zaměstnance vyjadřují své názory všichni 

pracovníci firmy. 

 

Jste spokojen s kolektivem ve Vaší firmě? 

Kolektiv ve firmě je přátelský, a to právě díky vhodně vybraným zaměstnancům  

a výše uvedeným společným aktivitám. 
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Jakými prostředky se domlouváte se svými zaměstnanci mimo pracovní dobu? 

Pan Musil se svými zaměstnanci preferuje verbální domluvu, internetová komunikace 

funguje až následně. Pro pana Musila je velmi důležitý osobní kontakt se svými 

zaměstnanci. 

 

Je u Vás konkurenční boj, co se týče získávání zakázek? 

Mezi zaměstnanci není konkurenční boj o zakázky, protože ty přidělují zaměstnancům 

jednatelé. 

 

Pokud se vyskytne problém, pořádáte pravidelné společné porady? 

Jelikož se jedná o malou firmu, problém se řeší přímo a tím pádem firma nepořádá 

společné porady. 

 

Komunikace se zákazníkem 

 

Jakými prostředky oslovujete své zákazníky? 

Firma funguje převážně na doporučení bývalých zákazníků. Má také internetové 

stránky, ale podstatnou část klientely tvoří stálí zákazníci, kteří s firmou spolupracují už 

delší dobu. 

 

Přijde Vám komunikace se zákazníky ve vaší firmě dostatečná? 

Pan Musil hodnotí komunikaci firmy se zákazníky na dostatečné úrovni a je s ní 

spokojen. 

 

Zkoušeli jste jinými nástroji zvýšit povědomí o Vaší firmě? 

Nabídek na zvýšení povědomí firma měla dostatek, ale pan Musil to nepovažuje právě 

teď za prioritu. 

 

Zakládáte si na svých internetových stránkách? 

Pan Musil je s internetovými stránkami firmy spokojený a firma si na nich zakládá. 
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Myslíte si, že je v projekční firmě důležitá dobrá komunikace se zákazníkem?  

A proč? 

Podle pana Musila je dobrá komunikace mezi zákazníkem a firmou velmi důležitá. 

Jedním z hlavních důvodů je najít společnou cestu pro vznik díla, protože pokud jsou 

rozdílné názory, tak to nedopadá dobře. Společnost se ovšem velmi snaží zákazníkovi 

ve všem vyhovět, pokud je to možné. 

 

Pořádáte se svými zaměstnanci školení pro zlepšení komunikace se zákazníkem? 

Projekční kancelář žádná školení nepořádá. 

 

 

Odpovědi, které mi poskytl pan Musil, se skoro ve všech bodech shodují 

s výpověďmi, které jsem získala z dotazníkového průzkumu předloženého jeho 

zaměstnancům. Vypovídá to tedy o tom, že forma komunikace, kterou si v této 

projekční kanceláři nastavili, je efektivní a vyhovuje všem zaměstnancům. To také 

přispívá k lépe odvedené práci a pocitu naplnění z ní. 
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8.2.5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Zpracovávání mého průzkumu v architektonickém ateliéru Musil Hybská s.r.o. bylo pro 

mě zcela jistě velkým přínosem, jelikož jsem se dozvěděla spoustu potřebných  

a zajímavých informací ohledně práce v takových typech kanceláří a také o tom, jak 

funguje komunikace v malých firmách a jak důležité její správné fungování je. 

 

Abych vedla svůj výzkum správným směrem, stanovila jsme si na začátku své práce tři 

pracovní hypotézy, od kterých jsem následně odvíjela své otázky, jak v dotazníkovém 

průzkumu, tak v řízeném rozhovoru s jednatelem společnosti. Po vyhodnocení svého 

průzkumu jsem dospěla k těmto závěrům: 

 

Pro první hypotézu „Teambuilding je v pracovním kolektivu důležitý“ byly 

v dotazníkovém průzkumu položeny otázky 5, 6, 7. Z výpovědí, jak zaměstnanců, tak  

i pana Musila, vyplynulo správné tvrzení této hypotézy. Neplatí to však jen pro 

projekční a architektonické kanceláře, ale pro všechny společnosti jakéhokoliv 

zaměření. Jelikož, jak jsem již výše zmiňovala, prostřednictvím teambuildingových 

aktivit dochází k utužování vztahů ve firmách a pracovník se při jejich aktivním 

zúčastňování snáze odprostí od bariér, kterých by se pouze v pracovním kolektivu 

zbavoval obtížněji. Také to, že zaměstnanci této projekční kanceláře spolu tráví běžně 

čas i mimo pracovní dobu, je známkou dobrého klimatu ve společnosti Musil Hybská 

s.r.o., který je zcela jistě důsledkem těchto mimopracovních aktivit a schůzek. 

 

Druhá hypotéza „Pro řešení problémů jsou nutné společné porady“ byla zahrnuta 

v otázkách 6 a 7. Jelikož se jedná o malou firmu, bylo mi řečeno, a z dotazníků také 

vyplynulo, že firma nemá potřebu tyto společné porady pořádat, jelikož problémy se 

řeší hned po jejich vyskytnutí a pracovníci mají tedy možnost v případě připomínek 

k práci a jakémukoliv problému se vyjadřovat hned, jak v pracovní době, tak i mimo ni. 

V tomto případě se tedy má hypotéza nepotvrdila. Myslím si však, že pro firmy s větším 

počtem zaměstnanců jsou společné porady pořádané alespoň jednou do měsíce 

nezbytnou součástí k správnému fungování. 
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Třetí hypotéza „Internetové stránky jsou velice důležité pro propagování 

projekčních kanceláří“ byla položena v otázkách 16, 18, 19, 20. Z vyhodnocení 

dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru však došlo pro tuto projekční kancelář 

k vyvrácení mé hypotézy. Firma si sice podle slov jednatele společnosti na svých 

webových stránkách zakládá, není to však prostředek k oslovování zákazníků. Slouží 

k rozšíření povědomí o této projekční kanceláři a společnost zde vystavuje zhotovené 

projekty a realizované zakázky. Co se však týče ostatních projekčních kanceláří, které 

své zákazníky nečerpají převážně z doporučení od známých, jak je to u společnosti 

Musil Hybská s.r.o., je tento komunikační prostředek velice důležitý. Je proto nutné, 

aby společnost pravidelně aktualizovala své internetové stránky a aby se snažila o to, 

aby byly uživatelsky příjemné a efektivní i pro méně zkušené uživatele, jelikož i ti zcela 

jistě tvoří jejich budoucí klientelu.  
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9 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat komunikaci v práci projekční kanceláře. Po 

nastudování všech potřebných informací ke zpracování této práce mohu říci, že některé 

oblasti komunikace v práci projekční kanceláře jsou shodné s komunikací ve stavební 

firmě. Jedná se převážně o komunikaci interní, kde je v obou případech potřeba dbát na 

vytvoření dobrého klimatu v pracovním prostředí, které může být například důsledkem 

zmiňovaného teambuildingu, jež se v posledních letech stal ve všech firmách velkým 

trendem. Co se však týče komunikace externí, je v případě projekčních kanceláří 

nutné dbát na to, aby projektanti a architekti, kteří komunikují se zákazníkem, 

měli dobrou komunikační úroveň a byli schopni se se zákazníkem snadno domluvit 

a tak vyhovět jeho požadavkům. Dá se říci, že dobrá komunikace se zákazníkem je 

základním stavebním kamenem pro práci projekční kanceláře. Pokud tato 

komunikace nefunguje, projekční kancelář nemá zakázku a tedy ani referenci, 

která je v případě projekčních kanceláří velice důležitá. 

 

Z hlediska externí komunikace projekční kanceláře, považuji za velmi důležitý prvek 

v komunikaci se zákazníkem webové stránky, což vyplynulo i z mého výzkumu. Jedná 

se totiž o určitou vizitku projekční kanceláře a pro zákazníky je to také první kontakt 

s danou kanceláři.  

 

Závěrem své práce bych tedy ráda uvedla, že umění komunikace, ať externí či interní, je 

velice důležité. Nejenom projekční kanceláře, ale i kterékoliv jiné společnosti, by měly 

mít snahu komunikaci ovládat a dále ji rozvíjet. 

 

„Proces komunikace je složitější než si uvědomujeme – zdrojem nedorozumění bývá 

jak nedomyšlenost, tak překombinované přemýšlení.“ 
[26]

 

 

 

                                                 
26 http://www.zdenekaltman.cz/files/nazory.php 
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Příloha č. 1/1 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Lenka Horská a jsem studentkou čtvrtého ročníku fakulty stavební na VUT  

v Brně. Dotazník, který jste právě obdrželi, slouží k mé bakalářské práci na téma: 

Specifické otázky komunikace při práci projekční kanceláře. Jsou v něm obsaženy 

otázky ohledně výběru projekční kanceláře, spolupráce a komunikace s ní. 

 

Pokud ještě zkušenosti s výběrem projekční kanceláře nemáte, zkuste si prosím 

představit, jak byste si projekční kancelář vybírali a jaké požadavky byste na ni měli, 

kdybyste chtěli realizovat nějakou stavbu. 

Otázky označené hvězdičkou jsou povinné. 

 

1) Spolupracoval/a jste už někdy s projekční kanceláří? * 

a) ano 

b) ne 

 

2) Když sháníte projekční kancelář, kde byste ji hledali? * 

a) podle doporučení známých 

b) z internetových stránek 

c) vzhledem k blízkosti kanceláře ve Vašem okolí 

 

3) Váháte-li mezi dvěma proj. kancelářemi, co je pro Vás rozhodující faktor? * 

a) cena nabízených služeb 

b) dobrá komunikace s projekční kanceláří 

c) rychlost odvedené práce 

 

4) Jsou pro Vás důležité ukázky předchozích prací na webových stránkách 

projekčních kanceláří? * 

a) ano 

b) ne 

 



   

 

Příloha č. 1/2 

 
5) Nakolik je pro Vás důležité dosažené vzdělání u projektanta? * 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 
 

6) Zajímáte se o zkušenosti projektanta? * 

a) ano 

b) ne 

 

7) Pokud ano, nakolik jsou pro Vás důležité? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 
 
 
8) Uvítáte rady a nápady projektanta? * 

a) ano 

b) ne 

 

9) Pokud ano, nakolik jsou pro Vás důležité? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 
 
 
10) Komunikaci s projektantem uvítáte formou:* 

a) osobní schůzky 

b) e-mailem 

c) telefonem 

d) jiné, jaké?  

 

11) Je pro Vás důležité zajímat se o stav projektu v průběhu? * 

a) ano 

b) ne 

 

 

 



   

 

Příloha č. 1/3 

 

12) Pokud ano, jak často? 

a) pravidelně 

b) nahodile 

 

13) Jste:* 

a) Žena 

b) Muž 

 

14) Věk:* 

a) do 25 let 

b) 25 - 35 let 

c) 36 - 50 let 

d) 50 let a více 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 2/1 

 

Dobrý den,  

ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku. Jsem studentkou čtvrtého ročníku 

fakulty stavební a tento dotazník slouží k mé bakalářské práci na téma: Specifické 

otázky komunikace v práci projekční kanceláře. 

 

1) Pohlaví 

a) Žena 

b) Muž 

 

2) Jak dlouho ve firmě pracujete? 

 

3) Jaké je Vaše postavení (funkce) ve firmě? 

 

4) Existuje u vás ve firmě hierarchické rozdělení? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5) Pořádáte ve vaší firmě mimopracovní společné aktivity? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6) Jestli ano, tak jaké například? 

 

7) Jak často tyto aktivity pořádáte? 

a) Jednou za měsíc 

b) Jednou za půl roku 

c) Jednou za rok 

d) Jinak, jak? 

 
 



   

 

Příloha č. 2/2 
 

8) Jak moc jsou podle Vás důležité pro práci ve vaší firmě schopnosti 

zaměstnance? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

9) Jak moc jsou podle Vás důležité pro práci ve vaší firmě vlastnosti 

zaměstnance? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

10) Do jaké míry jste s kolektivem ve vaší firmě spokojen/a? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

11) Komunikujete se svými spolupracovníky ohledně práce i mimo pracovní 

dobu? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12) Pokud ano, tak jaké prostředky k této komunikaci používáte? 

a) Mobilní telefon 

b) e-mail 

c) jiné komunikační nástroje (skype,...) 

 

13) Je u vás ve firmě konkurenční boj, co se týče získávání zakázek? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

14) Jak moc je pro Vás důležité pracovat v přátelském kolektivu? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

 



   

 

Příloha č. 2/3 

 

15) Řešíte pracovní problémy na společných poradách? 

a) Ano  

b) Ne 

16) Pomocí jakých prostředků oslovuje vaše firma zákazníky? 

a) Po doporučení stálých nebo bývalých zákazníků 

b) Na internetu 

c) Pomocí jiných komunikačních nástrojů – jakých? 

 

17) Přijde vám u vás ve firmě komunikace se zákazníky dostatečná? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

18) Zkoušela vaše firma nějaké jiné nástroje komunikace, jako je třeba 

sponzoring atd.? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

19) Pokud ano, tak jaké? 

 

20) Jak moc si vaše firma zakládá na internetových stránkách? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

21) Jak moc si myslíte, že je v projekční firmě důležitá dobrá komunikace se 

zákazníkem? 

(ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejméně a 5 nejvíce) 

 

22) Pořádáte u vás ve firmě nějaké školení nebo porady ohledně komunikace se 

zákazníkem? 

a) Ano 

b) Ne 



   

 

Příloha č. 2/4 

 

Kdyby jste mohl/a ve vaší firmě ohledně komunikace a práce s lidmi něco zlepšit, 

co by to bylo? (vyjádřete se prosím vlastními slovy). Děkuji Vám za spolupráci. 


