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1. Úvod 

Komunikace je proces, který doprovází lidstvo od počátku věků. Jedná se o přenos 

informací od jedince, či skupiny k ostatním jedincům či skupině. Tento nezbytný proces v 

mezilidských vztazích posouvá lidstvo neustále kupředu. Díky intenzivnímu vývoji lidstva 

se komunikace rozšiřovala postupně do všech odvětví. V posledních dekádách jde 

informační a komunikační proces neustále kupředu, ať už se jedná o domácnosti, či firmy. 

Nastavení správné interní komunikace je základním pravidlem pro jakoukoliv firmu 

pokud chce být úspěšná. Schopní lidé jsou největším bohatstvím každé společnosti. Oni 

jsou tím motorem, který přináší zákazníky firmě. Pokud je o zaměstnance a pracovníky 

dobře postaráno pak i oni mají motivaci dobře se postarat o své zákazníky. Společnost 

Partners, kterou jsem si vybral pro diplomovou práci, má vizi stát se jedničkou na trhu 

v oblasti zprostředkování finančních produktů. Díky této vizi stojí firma před těžkým 

úkolem v tomto odvětví. Pokud chce být úspěšná, tak je zapotřebí, aby byla připravena na 

tuto situaci i po stránce vnitřní komunikace.  

Toto téma jsem si vybral hlavně pro zájem o vzdělávání se v oblasti komunikace.  

Komunikace, ať už se bavíme o jakémkoliv jejím směru, hýbe světem. Domnívám se totiž, 

že ten kdo umí správně komunikovat ať už v pracovním sektoru, či soukromém životě má 

velký potenciál na dosáhnutí životních cílů a vizí. Dalším důvodem výběru této práce je 

fakt, že pracuji ve společnosti Partners a mám zájem, aby tato společnost byla úspěšná na 

finančním trhu. 

 Cílem diplomové práce je zanalyzovat vnitřní komunikaci společnosti Partners, která 

působí na finančním trhu. Dalším cílem je zjištění spokojenosti pracovníků s touto 

komunikací. Konkrétně budou zkoumány informace, zda-li je pracovníci dostávají ve 

správné kvalitě, množství i čase. Dále budou zkoumány akce, které firma pořádá. Jestli 

jsou pracovníci s těmito akcemi spokojeni, co jim naopak chybí, a jak by si představovali 

tyto akce do budoucna. V poslední řadě bude zkoumána samotná komunikace na pracovišti 

jak s kolegy, tak zejména bude zkoumán vztah mezi nadřízeným a podřízeným 

pracovníkem. Ke zkoumání výše zmíněných faktorů využiji dotazníkový průzkum. Díky 

dotazníkovému šetření získám potřebná data k analýze jednotlivých částí interní 

komunikace a následně pak mohu navrhnout doporučení pro společnost Partners financial 

services a.s.  
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2. Charakteristika společnosti Partners financial services a.s. 

Cílem této kapitoly je jednak popsat a charakterizovat společnost Partners, ale také 

ukázat vnitřní fungování této firmy. Společnost Partners financial services a.s. je ryze 

českou společností a řadí se mezi nejmladší, a zároveň největší společnosti na českém 

finančně-zprostředkovatelském trhu. Jejím cílem je neustálý rozvoj na finančním trhu a 

poskytování takové služby, kterou zákazníci společnosti skutečně ocení. Tento rozvoj sahá 

i za hranice České republiky. Momentálně se rozjíždí finanční projekt v Polsku, avšak do 

budoucna přicházejí v úvahu i další evropské a mimoevropské země. Firma vznikla 

oddělením od firmy OVB Allfinanz, která je konkurenční společností v odvětví. 

2.1. Historie společnosti  

 Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo především získat finančnímu 

poradenství důstojnost, prestiž, poctivost. Tyto faktory totiž doposud u většiny 

konkurenčních firem scházely.  Zakladatelem společnosti je Jan Majer, Kateřina 

Pálková, Pavel Kohout a Tomáš Prouza. Společnost byla založena v roce 2007 a do 

obchodního rejstříku byla zapsána dne 18. července 2007. Důležitým milníkem 

v historii společnosti je také rok 2010, ve kterém vznikl koncern Partners založením tří 

dceřiných společností, ve kterých je firma Partners financial services jediným 

akcionářem. Jedná se o následující společnosti – viz. obr. 2.1 

 Partners akademie, s.r.o., („Partners akademie“),  

 Partners investiční společnost, a.s., („Partners investiční společnost“),  

 Partners media, s.r.o., („Partners media“).  

 

Obr. č. 2.1 Partners a její dceřiné společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.2.  Současnost a poskytované služby 

Společnost Partners Financial Services, a.s., se zabývá poskytováním služeb 

finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České 

republiky. K dnešnímu dni ve společnosti Partners zbyli jen 2 původní zakladatelé, a to 

Kateřina Pálková – generální ředitelka a Pavel Kohout.  

2.2.1. Hospodaření a aktuální čísla společnosti Partners 

V roce 2014 pracuje ve společnosti Partners 3600 pracovníků. Karierní řád začíná 

pozicí finančního poradce, ale umožňuje se vypracovat na vyšší posty, jako je například 

manažer týmu, ředitel či partner společnosti. Firma spravuje portfolio o velikosti 340 000 

klientů, nasmlouváno má 52 různých obchodních partnerů z celého odvětví finančního 

trhu. Tito partneři poskytují dohromady 390 produktů. Partners usiluje o získání co 

největšího územního rozsahu a díky tomu se společnosti podařilo postavit 26 klientských 

center a 2 hlavní centrály v Brně a Praze, ve kterých pracuje 96 zaměstnanců. 

Tab. 2.1 –  Obrat společnosti Partners v procentech 

Provizní obrat v roce 2009 100% 

Provizní obrat v roce 2010 125% 

Provizní obrat v roce 2011 156,5% 

Provizní obrat v roce 2012 169,5% 

Provizní obrat v roce 2013 193,8% 

Zdroj: [23] 

V roce 2008 činil provizní obrat 838 000 000 Kč a i navzdory celosvětové krizi 

společnost Partners rok od roku svůj obrat zvyšuje. Tento fakt připisuji vysokému 

vzdělávání poradců, ať už se jedná o komunikační dovednosti nebo o znalost finančních 

produktů. Díky tomu poradci umí dobře vysvětlit důležitost jednotlivých finančních 

produktů. Dle mého názoru tento styl vedení poradců vede ke 2 pozitivním faktům. 

Prvním faktem je poměrně vysoká úspěšnost prodeje finančních plánů a druhým faktem 

je malé storno uzavřených smluv. [23] 

 



11 

 

2.2.2. Vize, poslání a strategie společnosti 

Každá společnost by měla mít jasně definovanou vizi, poslání a strategii ve svém 

podnikatelském plánu. Partners financial services a.s. není výjimkou a má tyto tři 

základní stavební kameny jasně určeny. 

Vize Partners: 

 Jsme symbolem novodobého finančního plánování. 

      Měníme dějiny finančního poradenství. 

 Jsme hrdi, že jsme Partners. [23] 

Poslání Partners: 

   Každého z našich KLIENTŮ vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli. 

Naším posláním je zvyšování jejich životní úrovně řešením skutečných potřeb. 

   Vytváříme prostředí pro podnikatelský úspěch našich PORADCŮ. Odborným a 

praktickým vzděláváním pomáháme rozvíjet jejich potenciál. 

   Určujeme FINANČNÍMU PORADENSTVÍ směr a dáváme mu důstojnost, která 

mu náleží. [23] 

Strategie Partners: 

Tak jako každá jiná společnost, má i firma Partners stanovenou firemní strategii, 

kterou je zapotřebí dodržovat. 

 Lidé: Nestačí mít lidi, je třeba mít ty správné lidi – silné osobnosti s aktivním 

přístupem, vysokou odborností a zodpovědností. 

 Značka: Důvěryhodnou a silnou značku tvoří správní lidé a správné činy. S 

Partners jsme spojili své jméno. 

 Expanze: Dynamický a trvalý růst ve všech strategických směrech. Chceme být 

všude, kde jste vy. 

 IT a systémy: Prostřednictvím IT a technologií dáváme finančnímu poradenství 

nový rozměr. 

 Služba: Individuální přístup, inovativní produkty, komplexní a široce dostupná 

služba. 
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 Hodnoty: Uznáváme hodnoty, na které budete hrdi společně s námi: etiku, 

zodpovědnost a disciplinovanou firemní kulturu. Zajímá nás člověk a jeho životní 

cíle.[23] 

 

2.3. Poskytované služby 

Konkrétně to znamená odborné sestavování finančních plánů, starání se pravidelně 

o klienta i po vytvoření finančních plánů – tzv. servis a poskytování nejaktuálnějších 

informací z finančního trhu. Finanční plány lze rozdělit na několik částí. Každá z těchto 

částí řeší klientovi jinou životní situaci. Plány lze rozdělit na následující části: 

 Ochrana příjmů – zajištění příjmů v pracovní neschopnosti, při jakékoliv nehodě, 

případně při ztrátě zaměstnání. 

 Bydlení – vytvoření finančních podmínek pro získání bydlení. 

 Budoucnost – zde poradci řeší plánované a neplánované výdaje a radí klientům, 

jak se na tyto výdaje připravit. 

 Renta – zajištění prostředků na stáří, jelikož pro mladé lidi neexistuje garance 

státního důchodu. 

 Děti – příprava na zvýšení výdajů a snížení příjmů v rodině, a také finanční 

příprava na budoucí potřeby dětí (škola, start do života, sport apod.) 

 Ochrana majetku a odpovědnost – chránit to, co má smysl a hodnotu. 

 Volné prostředky – zhodnocování volných prostředků, neboť nepracovat s nimi 

znamená jistou ztrátu hodnoty. 

Finanční plán, který se sestavuje klientům dle potřeb a dle finančních možností, je 

možné realizovat podle následujícího produktového portfolia firmy. Viz. Příloha č. 1 – 

Produktové portfolio firmy. 

2.4.  Zákazníci společnosti Partners financial services a.s. 

Zákazníky firmy Partners lze rozdělit na 2 základní skupiny, a to na klienty na B2B 

trhu a na B2C trhu. Na B2B trhu je možné oslovit jakoukoliv firmu, která má zájem 

dávat firemní benefity zaměstnancům v podobě příspěvků na finanční produkty. 

Výhodné je to i pro samotné zaměstnavatele, pokud se totiž rozhodnou přispívat svým 

zaměstnancům, tak mohou využít daňových výhod z některých finančních produktů 

(investiční životní pojištění, penzijní připojištění apod.). Za ideálního klienta na B2C 
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trhu považují poradci mladé lidi ve věku 20-35 let, jelikož je u této cílové skupiny velká 

pravděpodobnost řešení své finanční budoucnosti (bydlení, ochrana příjmů, děti, 

vytvoření rezerv atd.). 
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3. Teoretická východiska interní komunikace 

V teoretickém úvodu je vhodné nejdříve definovat slovo komunikace, než přejdeme 

k samotné  interní komunikaci. Tento výraz pochází z latinského communicare, což lze 

přeložit jako sdělování či sdílení. Mezilidská komunikace je nedílnou složkou života 

každého jedince. Existuje nespočet definicí komunikace a vznikají nové teorie a 

poznatky. Ve Webstrově slovníku je komunikace definována následovně: „akt přenosu, 

dávání, či vyměňování informací, signálů, či zpráv mluvením, psaním či gesty“. Dalším 

příkladem může být Harold Lasswell, který definuje komunikaci jako „kdo říká co, 

jakým kanálem ke komu a s jakým účinkem, proč a s jakým záměrem. [6] Komunikace, 

která je uskutečňována v organizacích a firmách má zásadní vliv na to, jak tyto 

organizace a společnosti fungují. Zejména to pak platí pro organizace, kde se 

komunikace uskutečňuje pomocí sítě. Důvodem je fakt, že se tato komunikace může 

zvrhnout v „šuškandu“. [5] 

Všeobecně lze komunikaci rozdělit na verbální a neverbální. Verbální komunikace 

spočívá v přenosu a výměně soustavy zvukových či grafických znaků. Tato soustava se 

nazývá jazyk, a v jazyce má každý jednotlivý znak určitý význam. Oproti verbální 

komunikaci je možné neverbální komunikaci pojmenovat jako „řeč těla“. Tato 

komunikace je nejzákladnějším projevem sociálního chování, jelikož vyjadřuje 

emocionální stav dotyčného. Kdežto verbální komunikace je vyjadřována abstraktními 

pojmy. Dle výzkumu A. Mehrabiana vychází, že slovní vyjadřování zaujímá v lidském 

životě zhruba 7 % všech získaných informací, 87 % získaných informací máme díky 

zraku a zbytek je rozdělen mezi sluch, hmat a čich. [6], [8] 

3.1.  Komunikační proces  

 

Vyznačuje se jako přenos sdělení od odesílatele k adresátovi, jinými slovy od 

komunikátoru ke komunikantu. Smyslem komunikačního procesu je porozumění mezi 

oběma stranami. Sdělení obvykle probíhá opakovaně, neboť při prvotním získání 

informace adresát reaguje zpět k odesílateli. Posléze následuje opět reakce odesílatele a 

celý proces se tak opakuje. Tímto způsobem vzniká uzavřený cyklus pojmenovaný 

komunikační proces. [7] 
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Obr. 3.1 Komunikační proces 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Komunikátor – jedinec nebo skupina, od které vychází sdělení. Jistým předpokladem 

pro porozumění je fakt, že příjemce má podobnou úroveň poznatků. Pokud nemá 

podobnou úroveň, tak může docházet ke komunikačním šumům. 

Komunikant – příjemce, neboli ten, komu je sdělení určeno. Komunikant přijímá 

odeslanou zprávu. 

Komuniké – jedná se o vyslanou zprávu, myšlenku nebo pocit, který daný jedinec 

předává druhému. Tato zpráva je ve verbální i neverbální podobě. Zpráva, která je 

vyslána může být chápana a interpretována různě. Důvodem jsou vlastní zkušenosti a 

prožitky. 

Komunikační kanál – cesta, kterou je daná informace předávána. Zpravidla hlavním 

kanálem bývá zvuk, nicméně komunikačními kanály jsou také dotyky (podání ruky), 

vůně (parfém), vkusné oblečení apod.  Komunikační kanál je prostředek či médium, 

kterým je sdělení přenášeno. Komunikace většinou probíhá prostřednictvím více kanálů 

najednou. [2], [3] 

 V současné době je také rozšířený starší a jednodušší kybernetický model procesu 

komunikace. Tento model pochází z Shannonovy a Weaverovy matematické 

komunikace z roku 1949. [1, str. 5] Kybernetický model je základním procesem 

komunikace a opírá se o 7 podstatných věcí. Je zobrazen níže na obrázku 3.2. 
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Obr. 3.2 Kybernetický model komunikace 

Zajímavým pohledem na komunikační proces pohlíží Slavík, který sděluje, že 

každý komunikační proces je dynamický a originální děj s řadou specifik, která tento 

proces ovlivňují. Komunikační proces dle Slavíka zahrnuje sdělujícího, příjemce, 

samotné sdělení, informační kanál, zpětnou vazbu a psychologický účinek informace. 

Sdělující – osoba, která přenáší informaci slovy, mimoslovně a činy. Sdělující by si měl 

uvědomit, s kým mluví či jedná a dle toho volit přiměřené sdělení tak, aby bylo 

pochopeno. To je základem profesionálního sdělení, neboť podle Slavíka je ten kdo 

informaci sděluje více informovaný a zasvěcenější než ten, kdo sdělení přijímá. Díky 

tomu bude komunikace efektivní.  

Příjemce – ten, kdo informaci dostává. Základem je ochota naslouchat. Umění 

naslouchat neznamená, že příjemce pouze slyší, ale že také rozumí sdělené informaci. 

Aby se příjemce naučil naslouchat, vytvořil Slavík desatero základních rad: 

Sdělení – je samotná informace, která může být nedostatečná, nadbytečná a 

nejednoznačná. Správně má být informace formulována tak, aby příjemce nebyl 

zbytečně zahlcen. Dále aby informace byla jednoznačná a ucelená. Díky tomu je možné 

se vyhnout neporozumění. 

Informační kanál – je v podstatě informační cesta, která je doprovázena šumy. Čím je 

cesta složitější, tím je šum, neboli ztráta a posun informace větší a naopak. Je zapotřebí 

podat informaci takovým způsobem a takovým informačním kanálem, aby nevznikla 

zkreslená představa u příjemce. 

Zpětná vazba – je velmi důležitým prvkem, neboť se můžeme dozvědět, jaký skutečný 

dopad měla informace, která byla sdělena a kterou příjemce obdržel. O zpětné vazbě je 



17 

 

možné říci, že je prevencí mezi nedorozuměním lidí. Je možné ji rozdělit na spontánní 

(bezprostřední reakce příjemce) a vyžádanou (pokud si sdělující není jist, zda byl 

pochopen správně).  

Psychologický účinek – vyjadřuje reakci příjemce na obsah a formu sdělené informace. 

V byznyse se musí sdělit informace jak dobré, tak i špatné. Profesionální chování 

vyžaduje, sdělení informace tak, aby nedošlo u příjemce k neadekvátní reakci. K tomu 

může velmi pomoci empatie neboli vcítění se do druhého. Stejná zpráva řečená 

s emotivním podbarvením vždy zapůsobí lépe, než jen strohé předání. Empatii je možno 

provést například vyjádřením starosti o druhého, porozumění postojů druhých, 

nasloucháním, uklidňováním druhých, přirozeným chováním, navozením příjemné 

atmosféry apod. [4], [2] 

3.2.  Podniková komunikace 

 

 Interní komunikaci můžeme nazvat společenskou disciplínou, která se zabývá 

komunikací uvnitř podniku. Je jedním z mnoha faktorů, které vytvářejí firemní kulturu. 

Vnitropodniková komunikace zahrnuje jak manažerskou komunikaci, tak i 

specializované aktivity firmy, jako je například horizontální a vertikální komunikace, 

což znamená komunikaci napříč celou společností. Dále se také podílí i na tom, jakou 

má zaměstnavatel reputaci. 

  Základem pro úspěšnou interní komunikaci je volný přístup a aktivní podpora 

vrcholového managementu společnosti. Úspěšnost neboli účinnost je možné ověřit 

průběžným měřením interního výzkumu a vyhodnocením jeho výsledků. Tyto výsledky 

pak mohou dobře posloužit k sestavení strategie a taktiky komunikace uvnitř podniku. 

Vnitropodniková komunikace by měla spolupracovat s dalšími jednotlivými útvary 

v podniku, jako je například oddělení řízení lidských zdrojů, útvar marketingové 

komunikace, útvar společenské odpovědnosti apod. [8], [3] 

Jedním ze základních cílů interní komunikace ve firmě je fakt, že management by 

měl vytvořit takové komunikační podmínky, cesty a prostředí, aby tato vnitropodniková 

komunikace fungovala. K tomu firmám může posloužit dokument ČSN EN ISO 

9001:2001 – Systém managementu jakosti, ve kterém jsou „komunikační podmínky“ 

definovány. Mezi tyto podmínky patří technické zázemí, systémové prvky jako je 

například intranet, firemní e-mail apod.  
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Management by měl spět k tomu, že je tady pro zaměstnance a nemělo by tomu být 

naopak. Pokud totiž management podniku připraví pro zaměstnance dostatečné zázemí 

pro vykonání práce, pak je zajištěno dlouhodobé a nepřetržité zlepšování podnikových 

procesů. Dalším významným cílem vnitropodnikové komunikace je spokojený a 

v ideálním případě i loajální zákazník. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí, aby ve 

společnosti fungovala produktivní a efektivní verbální komunikace, dále aby existovaly 

ukázkové veřejné prezentace, schopnost efektivně naslouchat, dešifrovat neverbální 

komunikaci či využívat nástrojů public relations. [7] 

Podle Patrika Jandy není nejdůležitějším cílem interní komunikace spokojenost 

zaměstnanců, ale spokojenost zákazníků. A právě správné zacílení je základem úspěšné 

vnitropodnikové komunikace. Spokojený zaměstnanec je „pouze“ přidanou hodnotou, 

ale ne základním cílem. K tomu, aby zákazník byl spokojený, vede jedna cesta, která se 

nazývá neustálá inovace. Díky neustálé inovaci se zvyšuje hodnota podniku, což je 

primární cíl a tudíž i zisky firmy – sekundární cíl. Efektivní využívání zdrojů, které má 

v rukou manažer, je účel interní komunikace. Pokud se tomu tak skutečně děje, potom 

manažer vytváří přidanou hodnotu zboží či služeb pro zákazníka. Pokud však manažer 

plně nevyužívá zdroje, tak se naopak přidaná hodnota zboží, nebo služeb pro zákazníka 

snižuje. [9] 

„Zdroje v rukou manažera: 

 Informace, 

 Finance, 

 Materiál, 

 lidé a jejich kultura.“[9] 

 

3.2.1. Interní komunikace ve společnosti Partners 
 

 Silná interní komunikace je nedílnou součástí těch firem, které chtějí uspět na 

jakémkoliv trhu. Tuto komunikaci můžeme označit jako rozsáhlý soubor nástrojů, jejichž 

úkolem je správná průchodnost informací, dále se zde řeší vztah nadřízený a podřízený 

apod. [21], [13] 

 



19 

 

Formy a směry komunikace 

 

 Písemná komunikace – hlavním vyjadřovacím prostředkem psané řeči je písmo. Existují 

situace, kdy je mnohem výhodnější využít písemnou komunikaci, než ústní. Příkladem je 

uzavření jakékoliv smlouvy. Dále může být písemná komunikace použita při stanovování 

měsíčních plánů, při vysvětlování různých pracovních technik nebo také jsou v kancelářích 

různé směrnice – např. etické. Mezi výhody písemné komunikace patří uchovatelnost 

psaní. Příjemce si sdělení přečte až má čas, písemný projev také poskytuje dostatek času na 

formulování složitějšího a promyšlenějšího textu. Mezi nevýhody patří časová náročnost, 

nákladovost a chybí bezprostřední zpětná vazba. [7], [12] 

Elektronická komunikace – V současné době je jednou z nejpoužívanějších komuniací 

ve firmách. Jedná se o komunikace pomocí internetu, elektronických sítí, modemu, 

faxu, telekonferencí apod. Mezi výhody elektronické komunikace patří rychlost, nízké 

provozní náklady a přenos velkého množství informací. Mezi hlavní nevýhodu této 

komunikace patří poruchovost přístrojů. [7], [12]  

Telefonická komunikace – v současné době ustupuje komunikace přes klasické pevné 

telefonní linky, které jsou nahrazovány mobilními telefony. Telefonická komunikace je 

nezbytnou součástí většiny společností a jejich zaměstnanců, jelikož je možné řešit věci, 

ikdyž nejsou mluvící osoby v blízkosti. Tato vlastnost je přední výhodou telefonické 

komunikace, mezi další výhody patří například rychlost komunikace, bezprostřední 

reakce, controlling apod. Nevýhodou může být malá vydrž baterie, snadná poruchovost 

a případná finanční náročnost při vybavování celé firmy. [7], [12] 

Ústní komunikace – Mezi rozlišuje dvě roviny, a to obsahovou náplň a formální rovinu. 

Obsahová rovina je tvořena sdělením, tedy tím jaký obsah chce dotyčný předat druhé 

osobě. Formální rovina je tvořena různými tóny řeči. Mezi tyto tóny patří zdůrazňovaání, 

zeslabování, sympatii, zlobu apod. Mezi výhody ústní komunikace patří osobní kontakt, 

bezprostřední reakce druhé osoby, možnost komunikace s více osobami najednou, je to i 

nástroj k přesvědčení. Mezi nevýhody patří častokrát vyvolaná diskuze o tom co bylo a 

nebylo řečeno, v některých případech, jako je porada či školení, je ústní komunikace 

náročná na přípravu. [7], [12] 
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Public relations 

Jsou to různé techniky a nástroje, se kterými firma udržuje kontakt a buduje vztahy. 

Je to dlouhodobá cílená koncepce za účelem poskytování informací veřejnosti. Do PR 

lze zařadit finanční publikace, rady a diskuze na internetových serverech 

www.penize.cz a www.finmag.cz, které jsou přístupné veřejnosti. Dále je také čas od 

času o společnosti Partners publikován novinový článek (např.: Hospodářské noviny) 

[13] 

Sponzoring 

 Jedná se o investování finančních prostředků do aktivit, jejichž potenciál je možno 

následně využít pro komerční účely. Jedná se o nástroj tematické komunikace a díky 

finančnímu daru může sponzorovaný uskutečnit svoji plánovanou akci. Smyslem 

sponzorství je také naplnění komunikačních cílů společnosti, která poskytuje finanční 

pomoc. [3], [6] 

Corporate identity 

Základním cílem corporate identity je vytvoření jednoznačné a sjednocené prezentace 

společnosti jak pro vnitřní, tak i pro vnější komunikaci. Co se týká vnitřní komunikace, tak 

základním posláním je dát zaměstnancům pocit soudržnosti a sounáležitosti. Naopak 

hlavním posláním pro vnější komunikaci je odlišit se od konkurence a tím pádem i posílit 

vlastní konkurenceschopnost. Corporate identity můžeme rozdělit do 4 základních 

podskupin: corporate communications, corporate culture, corporate product a corporate 

design. [24], [25] 

Corporate communications 

Základním úkolem firemní komunikace je vytvářet vnitřní i vnější pozitivní postoj 

k organizaci a k samotné značce. Veřejnost je rozdělena do mnoha skupin, a s každou 

skupinou se komunikuje jinak. I přesto však existuje jednotící element, kterým je filozofie 

společnosti. [24], [25] 

Corporate culture 

Corporate culture, neboli firemní kultura je souhrnem názorů, postojů, očekávání či 

domněnek, které mohou výrazně ovlivnit vnitřní atmosféru společnosti. Vnitřní atmosféra 

má pak zásadní vliv na pracovní výsledky a na morálku ve firmě. [24], [25] 
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Corporate product 

 Firemní produkt, ať už výrobek či služba je základním existenčním prvkem pro 

každou společnost. Produkt by měl být jedinečný, designově sjednocený a odlišený od 

konkurence. [24], [25] 

Corporate design 

Samotný design a vizuální prezentace je velmi důležitá, jak pro pracovníky, kteří 

v tomto prostředí pracují dnes a denně, tak i pro samotné klienty. Pokud je firemní design 

správně nastavený, tak by se v klientovi měly probudit pozitivní emoce. [24], [25] 

3.3.  Druhy komunikace v organizaci 

 V každé organizaci může existovat několik směrů komunikace. Nicméně mezi 

základní formy patří komunikace vzestupná, sestupná, horizontální a diagonální. Mezi 

další komunikační kanály patří komunikace formální a neformální. 

3.3.1. Sestupná komunikace 

Tento druh komunikace proudí od vyššího organizačního stupně k nižšímu (od 

nadřízeného k podřízenému). Sestupná komunikace je většinou realizována 

prostřednictvím pracovních instrukcí, různých nařízení, směrnic, oběžníky, oficiálními 

pracovními dokumenty, příkazy, zápisky z porad apod. [7], [10] 

3.3.2. Vzestupná komunikace 

Vzestupná komunikace je přesným opakem sestupné komunikace. Tzn. 

komunikace se ubírá směrem z nižších organizačních pozic k vyšším organizačním 

jednotkám (od podřízeného k nadřízenému). Je velmi důležitá pro společnosti, které 

chtějí být výkonné. Nicméně ve velkých podnicích může být tato komunikace 

problematická právě kvůli jejich velikosti. Vzestupná komunikace bývá nejčastěji 

realizována na poradách, schůzích, hlášení vedoucích pracovníků, dále některé firmy 

mají „schránku s připomínkami“, ve kterých se nachází názory pracovníků na zlepšení 

určitých pracovních prvků. [7], [10] 
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3.3.3. Horizontální komunikace 

V praxi je horizontální komunikace zastoupena jako komunikace mezi rozdílnými 

firemními oddíly, jako je například komunikace mezi finančním útvarem a 

marketingovým útvarem. Může být ale zastoupena i pracovníky v jednom týmu či na 

stejné organizační úrovni. Tento typ komunikace zajišťuje neformální a spontánní 

koordinaci činností, a tím pádem pomáhá k efektivnímu chodu společnosti. Horizontální 

komunikace se ve firmách běžně nepoužívá. Dokonce lze říci, že je tato komunikace až 

přehlížená, neboť ve firmách nejsou často vytvořeny podmínky pro tento typ 

komunikace. [7], [10] 

3.3.4. Diagonální komunikace 

Je v literatuře také uváděna jako laterální, či příčná komunikace. Jak už samotný 

název napovídá, tak se jedná o úhlopříčné komunikování mezi jednotlivými útvary, 

které nejsou na stejné organizační úrovni. Praktickým příkladem této komunikace je 

možnost obejít vlastního team leadera či manažera a komunikovat s ostatními 

spolupracovníky ve společnosti. Je s velkou pravděpodobností nejméně používaným 

typem komunikace a užívá se většinou v případě, když je efektivnější, než ostatní typy 

komunikace. Přitom může pomoci ušetřit čas a snížit množství vynaložené práce. [7], 

[10] 

3.3.5. Formální komunikace 

Úkolem formální komunikace je informovat zaměstnaneckou strukturu o fungování 

organizace. Každá firma má jinou formální komunikaci, a proto je důležité, aby všichni 

spolupracovníci věděli, co musí plnit, dále co si mohou a nemohou dovolit. Většinou se 

tak děje vnitřními předpisy, které vysvětlují chod organizace. Díky tomu, že pracovníci 

vědí, jak organizace funguje, tak už nejsou tak anonymní a mají pocit, že jsou pro firmu 

důležití a jejich názor by neměl zapadnout. Tento proces můžeme nazvat identifikací 

pracovníka, která zvyšuje loajalitu, pracovní nasazení a i samotný pracovní výkon. [1], 

[7]. 

3.3.6. Neformální komunikace 

Je produktem náhodné setkání a komunikování mezi jednotlivými spolupracovníky 

organizace. Díky uvolněnosti konverzace je mezi zaměstnanci mnoho témat, která 
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mohou ovlivnit fungování podniku jako celku. Příkladem je šíření poplašných zpráv, či 

fám o podniku. Manažer se s těmito jevy buď může smířit, nebo může použít nenásilné 

nástroje na řízení této komunikace. Zajímavý je poznatek, že neformální komunikace 

může být stejně důležitá jako formální. Důvodem je totiž vzniknutí velmi kvalitního 

motivačního nástroje. Neformální komunikace se může projevit jako setkání 

spolupracovníků i s rodinou mimo práci, nebo také pracovníci mohou probírat firemní 

časopis apod. [7], [12], [14] 

 

Obr. 3.3 Druhy komunikace ve společnosti 

Zdroj: [26] 

3.4.  Nástroje vnitropodnikové komunikace 

 Dle teorie Holé, je možné rozdělit nástroje interní komunikace na osobní a 

písemnou formu. Komunikační nástroje jsou důležité zejména pro zajištění toku 
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odborných informací, a tudíž se přímo podílí na hospodářských výsledcích společnosti. 

Ať už manažeři využívají jakékoliv nástroje, je dobré se držet určitých pravidel. Mezi 

nejdůležitější nástroje vnitropodnikové osobní komunikace patří: 

3.4.1. Týmové porady 

Jsou jedním z nejčastějších nástrojů pro vedení firemního týmu. Díky tomu je 

možné řídit pracovní výkon jak týmu, tak i jednotlivých spolupracovníků. Aby byla 

týmová porada efektivní, tak je zapotřebí důkladné přípravy co se na týmové poradě 

bude probírat a jak dlouho.  Na začátku týmové porady by měl manažer seznámit 

účastníky porady s programem a průběhem schůze. Mezi vytyčenými cíly porady bývá 

většinou kontrola plnění podnikových plánů, zadávání nových úkolů a prohloubení 

týmové spolupráce. Poradu vede pouze jedna osoba. [2], [6] 

3.4.2. Firemní mítinky a interní prezentace 

 

 Díky tomuto nástroji se setkávají na mítincích všichni zaměstnanci. Mítink je 

základním stavebním kamenem pro práci s interní PR. Cílem této akce je seznámení 

spolupracovníků s firemní strategií a cíli do budoucna, dále se zde hodnotí uplynulá 

období, probírají se chystané změny, také se zde řeší odměňování zaměstnanců a 

případné nastartování firmy do budoucích období. Tento nástroj bývá většinou spojen 

s neformální společenskou akcí a na takovéto akci by měl být dán dostatečný prostor 

k prodiskutování prezentovaných témat. [2], [9] 

3.4.3. Interní školící systémy 

Je dobrý nástroj pro přesnější prezentaci a sdílení firemních strategií, know how a 

cílů do budoucna. Pokud totiž zaměstnanec ví, kam společnost směřuje, tak díky tomu 

se jednoznačně odstraňují pochyby a zaměstnanci tak mají větší důvěru k firmě. Také 

zde patří různá produktová školení, či školení při nástupu nového spolupracovníka. 

Tento nástroj je vhodný zejména pro manažery, jelikož se mohou zdokonalit ve svých 

komunikačních schopnostech. [2], [9] 

3.4.4. Dny otevřených dveří 

Nabízí spolupracovníkům prostor a příležitost k objasnění fungování týmů ve 

společnosti či k objasnění strategií apod. Pokud firma využívá tento nástroj, pak to 
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svědčí o organizovaném time-managementu společnosti. Odpověď na otázku, jak často 

využívat tento nástroj je následující: Jednak záleží na velikosti firmy, dále záleží na 

produktu či službě, kterou společnost poskytuje a v poslední řadě také na tom, jaký má 

firma samotný postoj ke komunikaci. [2], [9]. 

3.4.5. Konzultace 

Jsou výborným nástrojem, když manažer potřebuje získat určité informace od 

svých zaměstnanců. Komunikuje se zde způsobem face to face. Konzultace probíhají na 

základě individuální domluvy mezi manažerem a podřízeným, avšak nesmí zasahovat 

do pracovního programu. [2], [9] 

3.4.6. Manažerské pochůzky 

Tento nástroj poskytuje manažerů, zajímavou zpětnou vazbu od svých 

spolupracovníků. Tak jako jinde je zde zapotřebí šikovné komunikativnosti manažera. 

Je to příležitost spíše pro introvertní spolupracovníky, kteří nemají tak odvážného 

ducha, nebo mají strach z konfrontace. Mezi výhody pochůzek určitě patří pozitivní 

naladění, jejich pravidelnost a schopnost naslouchání a povzbuzení spolupracovníků. 

[2], [9] 

3.4.7. Společenské a sportovní akce 

Poskytují další možnost pro neformální komunikaci, ale také dávají možnost jak 

získat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Díky neformální komunikaci se mohou 

někteří zaměstnanci osmělit a uvést své myšlenky a názory. Sportovní a společenské 

akce také napomáhají k lepší soudržnosti pracovního týmu. Díky takovým akcím se také 

poznávají rodiny spolupracovníků ve firmě. [2], [9] 

 

Mezi nejdůležitější nástroje vnitropodnikové písemné komunikace patří: 

3.4.8. Firemní časopis 

Primárně je firemní časopis určen k interní komunikaci, avšak má výhodu v tom, že 

časopis nečtou jen zaměstnanci, či zákazníci, ale čtou jej také i rodinní příslušníci. 

Tudíž sekundární funkcí je budování dobré pověsti v místě sídla podniku. Tento jev 

může pozitivně působit při získávání dalších pracovních sil. Důležité je, aby firemní 
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časopis působil na zaměstnance pozitivně, zábavně a nenudil, pak by totiž sekundární 

účel ztratil svůj smysl. Firemní časopis obsahuje především přehled uskutečněných a 

budoucích akcí, úspěšné spolupracovníky, změny ve vedení organizace, výsledky 

pracovních týmů apod. [1], [3] 

3.4.9. Intranet 

Je elektronickou vnitřní sítí v podniku a přístup zde mají pouze lidé, kteří ve firmě 

pracují. Intranet je velmi důležitým prvkem u větších a velkých firem, neboť poskytuje 

dynamickou interní komunikaci. Rozdíl oproti firemnímu časopisu je v čase. Zatímco 

intranet je schopen předat důležitou informaci v reálném čase, tak časopis nikoliv. Díky 

tomu mohou spolupracovníci pružně a rychle reagovat na jakékoliv informace, či 

změny. [1], [3]. 

3.4.10. Direct mail 

Volně přeloženo jako „přímý mail“. Může mít klasickou podobu tištěného 

formuláře, nebo dnes již běžně a hojně využívanou elektronickou formu. Výhodou 

papírové formy je vhodnost pro použití při oficiálních příležitostech. Oproti tomu je 

elektronická forma daleko levnější a časově úspornější. Firma může tento nástroj využít 

například k blahopřání k narozeninám, pracovnímu nebo osobnímu úspěchu. [1], [3] 

3.4.11. ICQ a skype 

Tento nástroj je vhodný pro rychlé upozornění či pro rychlou zprávu. Nicméně je 

zde riziko zneužívání. Jednak si pracovníci nemusí psát pouze se svými kolegy, ale 

například se svými kamarádi či s rodinou. Tomu lze zabránit vytvořením pouze 

firemního účtu. Jenže pokud si zaměstnanci posílají zprávy příliš často, určitě se 

nejedná o výměnu pracovní názorů, a tudíž dochází k poklesu produktivity práce. Také 

se nehodí pro zasílání oficiálních zpráv. [1], [3], [9] 

3.4.12. Blogy 

Pojem blog vznikl ze slovního spojení web log. Jedná se o určitou formu 

internetové prezentace, ve které je obsaženo několik článků, které jsou rozděleny do 

určitých kategorií. [16] Jedná se o neoficiální část interní komunikace, neboť ji mohou 

číst jak všichni pracovníci ve společnosti, tak i široká veřejnost. Výhodou blogů je tzv. 

„polidštění“ některých profesionálů pracujících ve firmě. Na druhou stranu blogy 
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mohou také společnost poškodit, pokud se na nich uvádí negativní firemní informace. 

[1], [3]. 

3.4.13. Další nástroje komunikace 

Mezi další nástroje interní komunikace patří různé plakáty, reklama, letáky, které jsou 

formou tzv. nadlinkové komunikace. Všechny tyto nástroje mohou upoutat pozornost 

zaměstnance na důležitou schůzku či událost. Avšak je možné je využít pouze v rámci 

společnosti. Pokud je zapotřebí zesílit efektivitu interní komunikace, pak je vhodné použít 

kombinaci několika různých nástrojů vnitropodnikové komunikace. [1], [3]. 

3.5.  Bariéry a problémy interní komunikace 

Každý den je možné se setkat na pracovišti s některou z komunikačních bariér. 

Komunikační bariéru můžeme nazvat jako překážku, která brání v dorozumívání mezi 

spolupracovníky. Špatná komunikace je příznakem hlubších firemních problémů. Dle 

mezinárodních výzkumů je špatná komunikace příčinou až 80 % problému, které 

v průběhu pracovní doby vznikají. Pokud pracovníci nemají dostatečné informace, neznají 

cíle a vize firmy, tak neví, co se od nich očekává a tudíž nemohou podat stoprocentní 

pracovní výkon. Za hlavní komunikační bariéru je považován komunikační šum. 

Pomineme-li tento problém, pak Robinson a Coulter nadefinovaly dalších 7 možných 

komunikačních problémů: [17] [18] 

  Filtrování – lze definovat jako záměrné manipulování a zkreslování informací tak, 

aby příjemce vnímal tyto zprávy pozitivněji. 

  Selektivní vnímání – jev, kdy si spolupracovníci převezmou podle svých představ to, 

co vidí či slyší. Dochází tak k mylné interpretaci na základě vlastních minulých zkušeností, 

zájmů a přístupů. 

  Emoce – momentální citový stav ovlivňuje příjemce, když obdrží informaci. 

  Zahlcení informacemi – jak samotný název napovídá, tak se zde jedná o přesycenost 

informacemi, a tudíž je nelze všechny zpracovat. 

  Defenzíva – pokud se spolupracovníci cítí ohroženi, začínají se bránit, a tudíž dochází 

ke komunikační bariéře. Příjemce tak nebude dobře vnímat člověka, který informaci vyslal. 

  Jazyk – pokud se ve firmě používá speciální terminologie či nějaké specifické 

výrazy, nemusí je každé oddělení ve společnosti chápat.  
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 Národní kultura – vnitropodniková komunikace nemusí vždy probíhat na celém světě 

stejně, protože každá národnost má jednak odlišný jazyk, ale především kulturu a 

mentalitu. [19].  

 

3.6.  Benefity pro zaměstnance 

Jedná se o odměny, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. Tyto výhody 

lze rozdělit na fixní a flexibilní. Zaměstnavatel benefity poskytuje z důvodu motivace 

svých zaměstnanců, protože kvalitních, loajálních a kvalifikovaných pracovníků bude vždy 

zapotřebí.  

Fixní způsob poskytování odměn: 

Tyto výhody jsou pevně stanoveny v kolektivní smlouvě, nebo ve vnitřním řádu a 

záleží pouze na zaměstnanci, zda je využije či nikoliv. Problémem tohoto systému může 

být fakt, že zaměstnavatel investuje do určitých zaměstnaneckých výhod, které nemusí být 

ze strany zaměstnance využity. 

Flexibilní způsob poskytování odměn: 

Tento způsob poskytování výhod je vytvořen bodovým systémem, kde se stanoví 

určitý počet bodů za rok, který představuje zaměstnanecký limit. Dále se vytvoří 

podnikový balíček, ve kterém jsou firemní benefity. Každý zaměstnanec si může zvolit 

takové benefity, které jsou pro něj nejvýhodnější, ale zároveň nesmí přesáhnout stanovený 

bodový limit. Výhodou tohoto systému je flexibilita a svoboda, která vede k lepší motivaci 

zaměstnanců. 

 Zaměstnanecké benefity jsou ideální v takovém případě, pokud jsou ze strany 

zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a na straně zaměstnavatele jsou účinným 

výdajem snižujícím základ daně z příjmu. [21], [24] 

Mezi nejčastější poskytované benefity zaměstnancům patří: 

 „ příspěvky na stravování, zejména formou poskytování stravenek, 

 příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace), 

 příspěvky n tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, 

 příspěvky na sportovní a kulturní vyžití zaměstnance, 
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 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

 příspěvky na soukromé životní pojištění, 

 příspěvky na masážní, rehabilitační a posilovací služby, 

nákup vitamínových přípravků,  

 očkování proti chřipce, 

 zvýhodněné půjčky zaměstnancům,  

 dary k životním a jiným výročím, 

 podpora při neštěstí v rodině, při živelné pohromě, při dlouhodobé nemoci, při 

nepříznivé finanční či sociální situaci zaměstnance, 

 prodej výrobků, nebo služeb firmy za cenu nižší, než je cena obvyklá (tržní), 

 poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, občerstvení na pracovišti,  

 bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely (manažerské auto), 

 zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání, 

 poskytnutí bezplatného přechodného ubytování, 

 opční akciové programy pro manažery, poskytování zaměstnaneckých akcií,  

 podpora přátelských vztahů na pracovišti, 

 zřizování firemních školek atd. “ [21] 

Zvýhodnění zaměstnanců pomocí různých finančních produktů na českém trhu, jako je 

investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, je výhodné i pro zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel uměle zvýší plat 

například o 500 Kč, které však pravidelně vkládá na produkt penzijního připojištění, pak si 

může zaměstnavatel tuto položku dát do svých nákladů, čímž si snižuje základ, ze kterého 

se počítá daň z příjmu. Navíc nemusí odvádět vyšší sociální a zdravotní pojištění, jako by 

tomu bylo u situace, když by místo 500 Kč vkládaných do penzijního připojištění zvýšil 

svému zaměstnanci plat. [17], [22] 
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4. Metodika výzkumu 

Tato kapitola pojednává o sběru primárních dat, jakým způsobem byla tato data 

sbírána a následně i využívána. Metodiku výzkumu je možné rozdělit na přípravnou fázi a 

na realizační fázi. Přípravná fáze slouží k naplánování výzkumu, kdežto realizační fáze se 

zbývá již samotným výzkumem a jeho průběhem ve skutečnosti. 

4.1.  Přípravná fáze 

Jak bylo výše uvedeno, přípravná fáze se zabývá plánováním výzkumu. Konkrétně to 

znamená stanovení cíle a obsahu. Dále je nutné stanovit si hypotézy, určit metodu 

výzkumu a sběru dat, zvolit si základní a výběrový soubor a provést předvýzkum.  

4.1.1. Definování problému 

Základním výzkumným problémem v této práci je interní komunikace ve společnosti 

Partners financial services a.s. Zejména zda je nastavena správně, jestli je dostačující a 

vyhovující pro všechny pracovníky ve firmě.  

4.1.2. Definování cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjištění, jestli informace ve společnosti tečou v dostatečném 

množství, ve správně kvalitě a čase, a zda jsou pracovníci firmy všeobecně spokojeni 

s vnitropodnikovou komunikací. Dále se ve výzkumu řeší úspěšnost akcí pořádaných 

firmou Partners, jestli tyto akce mají smysl. V poslední řadě je ve výzkumu zkoumán 

účinek firemního časopisu. 

4.1.3. Formulace hypotéz 

Ve výzkumu byly stanoveny následující hypotézy: 

H1: Alespoň 20 % pracovníků společnosti Partners je nespokojeno s celkovou firemní 

komunikací firmy. 

H2: Alespoň 90 % pracovníků společnosti Partners navštěvuje pravidelně akce pořádané 

firmou. 

H3: Alespoň 30 % pracovníků společnosti Partners čte firemní časopis, jehož obsah tvoří 

zejména aktuální dění ve společnosti. 
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H4:  Nejvíce pracovníků by na pracovišti změnilo způsob komunikace s nadřízenými 

pracovníky. 

4.1.4. Typy a zdroje údajů 

V této práci byla využita jak sekundární, tak i primární data. Primární data byla 

získána a využita zejména z dotazníkového šetření. Tyto data jsou aktuální a pevně 

získaná, kdežto sekundární data byla získána z vnitropodnikových statistik, dále z různých 

přehledů a výročních zpráv apod. 

4.1.5. Metody sběru dat 

Nejvhodnější technikou při sběru dat se ukázala technika osobního dotazování, 

pomocí dotazníků. Mezi výhody této metody nepochybně patří nízké náklady, ať už 

peněžní či časové, dále dostatek času pro respondenta na vyplnění dotazníku a také 

anonymita. 

4.1.6. Základní a výběrový soubor 

Výzkum byl zaměřen na současné pracovníky společnosti Partners, kteří jsou ve firmě 

déle jak 6 měsíců. Základní soubor tvořilo 3600 respondentů. Výběrový soubor vytvořilo 

150 respondentů, ze základního souboru, kteří byli způsobilý k vyplnění dotazníku. Jako 

technika výběrového souboru byla vybrána nereprezentativní technika vhodného úsudku. 

Co se týká metody sběru dat, tak se jednalo o metodu vhodné příležitosti. 

4.1.7. Dotazník 

Základem pro sestavení dotazníku byly hypotézy viz. Kapitola 4.1.3. Na začátku 

dotazníku je oslovení respondenta zároveň s vysvětlením účelu dotazování. Dotazník se 

skládá z několika druhů otázek. Prvním druhem jsou uzavřené otázky se 

standardizovanými odpověďmi. Dále respondent narazí na polouzavřené otázky, které jsou 

velmi podobné uzavřeným, avšak obsahují navíc tzv. únikovou odpověď.  Dotazník 

zakončují identifikační otázky, které mají třídící charakter. Celkově je v dotazníku 21 

otázek, z toho je 18 uzavřených, 2 polouzavřené a 1 baterie. 

 

 



32 

 

4.1.8. Harmonogram 

Harmonogram slouží zejména k časovému naplánování výzkumu, a díky tomu nám 

pomáhá dodržet stanovený plán bez zbytečných prodlev. V tabulce č. 1 je zachycen časový 

harmonogram výzkumu. V něm jsou zachyceny potřebné údaje, jako jsou činnosti, které je 

zapotřebí udělat a týdny, ve kterých se činnosti uskutečňovali.  

Tab. 4.1 – Harmonogram 

 

4.1.9. Pilotáž 

Po sestavení dotazníku bylo dalším krokem testování dotazníku pomocí pilotáže. 

Testovaný výběrový soubor byl o velikosti pěti respondentů. Pomocí pilotáže byly zjištěny 

nedostatky v dotazníku, které byly následně opraveny. Jednalo se zejména o 2 nedostatky. 

Prvním nedostatkem byly pravopisné chyby, které bylo nutné odstranit. Druhým nedostatkem 

byla otázka č. 17: Účastníte se akcí pořádaných firmou Partners? (pokud ano, 

zakoužkujte akce, které navštěvujete). Panovala zde nejasnost ohledně pravidelnosti či 

nepravidelnosti účastnění se akcí. Proto bylo zapotřebí otázku upravit: Účastníte se 

pravidelně akcí pořádaných firmou Partners? (pokud ano, zakoužkujte akce, které 

navštěvujete). 

 

 

 

 Týdny v roce 2015: 
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Činnosti:          

Definování problému           

Definování cíle           

Formulace hypotéz           

Tvorba dotazníku             

Pilotáž           

Sběr údajů              

Zpracování údajů            

Vyhodnocení údajů           

Interpretace výsledků            
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4.2.  Realizační fáze 

Cílem této kapitoly je vysvětlení jakým způsobem byla data sbírána, zpracována a 

následně vyhodnocována. Po provedení pilotáže a odstranění chyb v dotazníku jsem se 

mohl pustit do realizační fáze. 

4.2.1. Sběr dat 

Data byla sbírána v termínu od 28. května 2014 do 22. června. Dotazování proběhlo na 

několika místech. Prvním místem byly kanceláře v Šumperku, kde sídlí 1 z 26 klientských 

center. Dalším místem byl Přerov, kde probíhaly tzv. víkendové dny vzdělávání 

pracovníků Partners v hotelu Jana. Dále byly dotazníky rozdány v následujících městech: 

Ostrava, Zábřeh na Moravě a Karviná. Písemným dotazováním bylo celkem sesbíráno 150 

dotazníků. Nicméně relevantních dotazníků, které byly možné použít k analýze dat, bylo 

122. Zbytek dotazníků byl buď neúplně vyplněn, nebo vyplněn špatně.  

4.2.2. Způsob zpracování a analýzy dat 

Pro vyhodnocení vyplněných dotazníků a hypotéz, jsem použil 2 programy z řady 

Microsoft Office. Těmito programy byly Microsoft Word a Microsoft Excel, což je 

statistický program, ve kterém je možné dělat grafy, diagramy, tabulky a zpracovávat data. 

Ze získaných údajů z dotazníků jsem sestavil datovou matici. Tato matice čítala 122 

dotazníků o 21 otázkách. Díky matici jsem mohl data převést do grafické podoby. 

4.2.3. Identifikační údaje respondentů 

Na konci dotazníku byly vytvořeny tzv. identifikační otázky, které slouží 

k demografickému rozpoznání respondentů. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že z celkového počtu 122 respondentů, kteří pracují ve 

společnosti déle jak 6 měsíců, odpovídalo 61 % mužů a 39 % žen. To vypovídá o mírně 

větším zastoupení mužů ve společnosti Partners. Tento výsledek není nějak zvlášť 

překvapující, protože všeobecně je známo, že na zprostředkovatelském finančním trhu je 

více mužů jak žen. 
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Obr. č. 4.1 Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku č. 4.1 je strukturální rozdělení jednotlivých pozic ve společnosti. 

Z procentuálních výsledků vyplývá, že finančních poradců (consultantů + vyšších 

consultantů) je většina, a to 71 %. Manažerů bylo v testovaném vzorku dohromady 26 

%, dále 3 % ředitelé a žádný partner společnosti. 

  Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo následující rozložení pracovníku dle 

věku. Nejpočetnější skupinu tvoří pracovníci ve věku 21-35 let, kterých bylo při 

dotazování dohromady 56 %. Druhá nevětší skupina byla ve věku 36-50 let. Zde je 

ovšem poměrně velký propad, neboť do této skupiny se zařadilo 26 % respondentů 

Zajímavým výsledkem je podle mého názoru poměrně vyrovnaný počet u skupiny do 20-ti 

let a u skupiny více jak 50 let.  Celkový počet 9 % respondentů dosahuje věku do 20-ti 

let. Pouze o 2 % méně zaujala v dotazování skupina nad 50 let, což představuje 7 % 

dotazovaných. Z výsledků dotazování celkem jasně vyplývá, že společnost Partners nabírá 

poměrně mladé finanční poradce a manažery.  
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5. Analýza interní komunikace 

V této části diplomové práce se nejdříve budu zabývat využíváním interních 

komunikačních nástrojů, které společnost Partners využívá a následně vyhodnocováním 

výsledků dotazníkového průzkumu. Pro lepší přehlednost a jasnost jsem rozdělil výsledky 

výzkumu do 4 části. Tyto části jsem pojmenoval následovně: Tok a kvalita informací ve 

společnosti Partners financial services a.s., komunikace na pracovišti, firemní časopis a 

akce pořádané společností Partners financial services a.s.  

5.1.  Analýza využití interních komunikačních nástrojů společnosti   

Partners 

5.1.1. Formy a směry komunikace 

Ve společnosti Partners je pravidelně využíváno několik forem komunikace. 

Všechny používané formy jsou uvedeny níže a byly konzultovány a zpracovány na 

základě rozhovoru s manažerem společnosti. 

Písemná komunikace – písemná komunikace je v Partners zastoupena méně než 

ostatní formy komunikace. Písemná komunikace se používá při stanovování měsíčních 

plánů, při vysvětlování různých pracovních technik nebo také jsou v kancelářích různé 

směrnice – např. etické. 

Elektronická komunikace – společnost Partners používá tři různé typy vnitřního 

online internetu, neboli tzv. intranetu, k oběma typům má každý člen firmy přístup. 

První typ intranetu se nazývá FIP. V tomto intranetu se nachází veškeré potřebné údaje 

pro práci s klienty. Jedná se o systém pro evidenci klientů, jejich cílů a možností, dále 

zde poradce vidí svůj klientský kmen a může ho spravovat. Druhým typem intranetu je 

tzv. Prometeus, který je důležitým informačním systémem centrály Partners. Zajímavá 

vlastnost tohoto intranetu spočívá v tom, že manažer vidí výkony vlastního týmu a 

může tak reagovat na vzniklé situace při plnění, či neplnění výkonu. Dále jsou zde také 

veškeré materiály o obchodních partnerech včetně přichystaných smluv. Také jsou zde 

v elektronické podobě směrnice a různé další dokumenty a rady potřebné k práci. 

Poslední intranet se nazývá „semináře Partners“ a jak už samotný název napovídá, tak 

se zde může kdokoliv přihlásit na vypsané finanční semináře konané firmou Partners. 

Druhou elektronickou komunikací ve společnosti je email, který používají všichni 

pracovníci ať už k interní či externí komunikaci. 
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Telefonická komunikace – telefonická komunikace je každodenní samozřejmostí při 

práci finančního poradce. Manažeři jsou také v neustálé komunikaci, ať už telefonické 

či jiné se svým týmem. Společnost Partners nedává služební telefony, avšak existují 

různé firemní tarify, které mají jednu společnou vlastnost, což je volání zadarmo mezi 

spolupracovníky v rámci celé firmy. 

Ústní komunikace – ústní komunikace je nejběžnější formou interní komunikace v této 

společnosti. Existuje několik variant ústní komunikace. Začnu nejpoužívanějším typem 

v Partners, a tou je rozmluva. Dále fungují na pracovišti tzv. „individuály“, ve kterých 

výše postavení manažeři komunikují s jednotlivci a rozebírají jak klientskou práci, tak 

manažerskou. Ve firmě se také používají různé skupinové workshopy a meetingy 

manažerů. Co se týká směrů, tak zde probíhá komunikace se shora dolů – viz. 

„individuály“ ale také se zdola nahoru, což je dokonce ve firmě považováno za velmi 

důležité, neboť dobré nápady mohou pomoci celé firmě. 

5.1.2. Public relations 

Do PR lze zařadit finanční publikace, rady a diskuze na internetových serverech 

www.penize.cz a www.finmag.cz, které jsou přístupné veřejnosti. Dále je také čas od 

času o společnosti Partners publikován novinový článek (např.: Hospodářské noviny). 

5.1.3. Human relations 

Pravidelnou celorepublikovou sportovní záležitostí jednou za rok je tzv. Partners 

olympiáda, které se může účastnit kdokoliv z Partners. Účastníci zde bojují v různých 

sportovních disciplínách o hodnotné ceny.  Dále sem zahrnujeme pravidelné zprávy o 

úspěších a neúspěších samotných jednotlivců, např. e-mailovým zpravodajstvím. Je 

nutné podotknout, že většinou se jedná spíše o úspěšné zprávy. Dále firma vydává 

firemní časopis Jsme Partners, ve které jsou rozebírány novinky ze světa financí, 

firemní novinky, ale například i rozhovory s lidmi působícími v Partners, kteří dosáhli 

úspěchu apod. 

5.1.4. Sponzoring 

Firma podporuje zejména různé sportovní akce a týmy. Partners je již delší dobu 

dlouhodobým partnerem golfových turnajů. Jedná se především o turnaj Celebrity golf 

cup a Bank of a green. Další sponzoring je ponechaný na jednotlivých vedeních v rámci 
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krajů ČR. Například v Severomoravském kraji v obci Šumperk je sponzorován místní 

futsalový tým. V jiném kraji jsou zase sponzorováni florbalisté apod. 

5.1.5. Corporate identity 

Corporate communications 

Do corporate communications můžeme u Partners zařadit filozofii společnosti. Ve 

společnosti Partners se tento pozitivní postoj snaží vytvářet zejména jeden prvek, a to 

osobní prodej.  Dalšími vnějšími komunikačními prvky jsou pak direct marketing a 

reklama, která se však nepoužívá příliš často. 

Corporate culture 

Manažeři v Partners učí všechny nováčky stejnému jednání s klienty. Důvod je jasný – 

profesionální a opakovatelný přístup ke klientovi. Výsledkem by měla být spokojenost 

klienta. Dále společnost Parters využívá etický kodex. Zejména pak co se týká nařízení a 

zvyklostí v oblečení, vystupování před klientem, pravidelný servis, péče o klienta, apod. 

Corporate product 

Partners nabízí svým klientům finanční služby. K analýze potřeb klienta slouží tzv. 

Analýza, což je sešit, který dostávají pravidelně všichni poradci, aby mohli zjistit základní 

potřeby, cíle a finanční situaci klienta – viz. příloha 4. Dále následuje finanční plán, který 

má přísnou hierarchickou strukturu. Každý, kdo pracuje ve společnosti Partners, má stejné 

možnosti a stejné produktové portfolio, ať se rozhodne pro práci na B2B trhu či na B2C 

trhu. 

Corporate design 

V případě, že společnost Partners otevírá nové kanceláře, tak při tvoření nového 

návrhu kanceláří je vždy přítomný buď vyšší manažer, ředitel, či partner společnosti. 

Důvodem je správně nastavený design a uspořádání nábytku, log a dalších předmětů se 

značkou Partners. Ještě přísnější pravidla platí při otevírání nové franšízy. Franšíza 

společnosti Partners má jasně definovanou strukturu,  jak má vypadat. Zejména se pak 

jedná o jednotnou barvu, architektonický design, vnitřní uspořádání franšízy apod. 
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5.2.  Výsledky výzkumu interní komunikace 

  Dotazníkovou otázku č. 1 jsem záměrně nezařadil do žádné z výše jmenovaných částí, 

jelikož se zabývala rozdělením respondentů na ty, kteří pracují ve firmě Partners déle jak 6 

měsíců, a na ty, kteří jsou ve společnosti kratší dobu. Odpověď déle jak 6 měsíců označilo 

celkem 81 % respondentů. Zbylých 29 % respondentů pracuje ve společnosti méně jak 6 

měsíců a tudíž nebyli způsobilý k vyplnění dotazníku.  

5.2.1. Tok a kvalita informací ve společnosti Partners financial services a.s. 

Tato část analýzy je zaměřena na kvalitu, včasnost a množství informací, které 

nadřízení pracovníci poskytují svým podřízeným spolupracovníkům.  

 

Obr. 5.1 Celková spokojenost s poskytovanými informacemi od nadřízených pracovníků. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z analýzy prvního stupně vyplynuly následující výsledky - 22 % lidí je rozhodně 

spokojeno a 37 % je spíše spokojeno. Rovných 12 % pracovníků si nebylo jisto zda-li 

jsou spokojeni, či nikoliv. 21 % dotazovaných je spíše nespokojeno a 8 % respondentů je 

rozhodně nespokojeno s informacemi, které jim poskytují nadřízení pracovníci. Souhrnně 

lze říci, že informace podávané nadřízenými pracovníky jsou důležité a relevantní, ačkoliv 

je zapotřebí říci, že u této otázky nepanovala jednoznačnost. 

Při bližším zkoumání celkové spokojenosti podle věku se projevily rozdílnosti. 

Nejmladší skupina tazatelů dopadla vyrovnaně. Stejný počet respondentů – 33 % je 

rozhodně spokojených, ale zároveň i spíše nespokojených s poskytovanými 

informacemi. Podobně, ikdyž s rozdílnými hodnotami (17 %), dopadly odpovědi mladých 
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respondentů, kteří byli spíše spokojení a také ti, kteří nedokázali jednoznačně určit 

spojenost či nespokojenost s celkovou informovaností. Pokud se podíváme dále, tak se 

projevuje rostoucí trend spíše spokojených pracovníků, čím jsou pracovníci starší. 

Výjimku tvoří skupina starších 50 let. Přesně opačný trend je u rozhodně spokojených 

respondentů. Všeobecně lze říci, že skupina pracovníků od 21 let do 50 let je převážně 

spokojena s celkovou informovaností od svých vedoucích a skupina starších 50 let je 

poměrně vyrovnaně nejednoznačná svými odpověďmi podobně, jak tomu je u skupiny 

respondentů do 20 let. Viz. obr. 5.1. 

Tento rozporuplný výsledek může být dán náročným vzdělávacím a zaškolovacím 

systémem. Ne každý je schopný a ochotný dokončit výcvikový cyklus tak, aby byl 

připraven pomoci s různými finančními situacemi u klientů. 

 

Obr. 5.2 Spokojenost s množstvím informací poskytovaných od nadřízených pracovníků. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při výzkumu se ukázalo, že respondenti odpovídali vcelku rozporuplně a to tak, že 29 

% pracovníků bylo spíše spokojeno s množstvím informací, 27 % dotazovaných, bylo 

naopak spíše nespokojeno a rovných 21 % respondentů nedokázalo jednoznačně 

vyjádřit, jestli jsou spokojeni či nespokojeni. Dále 16 % dotazovaných bylo rozhodně 

spokojeno s množstvím informací a 7 % jich rozhodně spokojeno nebylo. 

Při bližším výzkumu byla rozporuplnost výsledků potvrzena, avšak je také zapotřebí 

zohlednit počet pracovníků v jednolitých pracovních pozicích. A to z toho důvodu, aby 

data z obrázku č. 5.2 nepůsobila příliš zkresleně. Typickým obrazem této skutečnosti je 

pozice ředitel. Celkově byli dotazováni 3 pracovníci na pozici ředitele, a to je důvod proč 
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procentuální výsledky u této pozice dopadly výrazně pozitivně oproti zbylým pozicím. 

Drtivě nejpočetnější zastoupení ve společnosti Partners tvoří consultanti a vyšší 

consultanti. Pokud tento fakt převedeme do praxe, pak to znamená, že většina pracovníků 

je spíše spokojena s množstvím informací, které jim poskytuje společnost, avšak výsledek 

je hodně těsný. Ani manažerská sekce není jednoznačně přesvědčena, že Partners 

poskytuje ideální množství informací, naopak, výsledky u této skupiny pracovníků dopadly 

ještě vyrovnaněji, než u skupiny podřízených pracovníků – consultantů a vyšších 

consultantů. 

Snahou do budoucna pro společnost Partners  by mělo být zlepšení situace tak, aby 

graf při případném dalším výzkumu vykazoval výsledky co nejpodobnější pozici ředitele. 

Nicméně této situace bude obtížné dosáhnout, jelikož ve firmě mnoho pracovníků a 

informace jsou předávány zprostředkovaně přes poměrně velký počet informačních kanálů 

a je jich také předáváno velké množství, proto je důležité vyčlenit pouze ty nejpodstatnější 

informace. 

 

Obr. 5.3 Spokojenost s kvalitou poskytovaných informací, které vychází od nadřízených 

pracovníků. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším zkoumaným kritériem byla kvalita poskytovaných informací. Větší počet 

pracovníků se domnívá, že dostávají srozumitelné, pravdivé a jednoznačné informace. 

Skoro třetina respondentů – 27 % je rozhodně spokojeno s kvalitou informací. Ještě více, 

a to 32 % dotazovaných je spíše spokojeno. Při celkovém součtu 15 % respondentů 

nebylo schopno určit zda-li je spokojeno s dostupnými informacemi.  20 % dotazovaných 
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bylo spíše nespokojeno a 6 % respondentů bylo rozhodně nespokojeno s kvalitou 

informací. 

Dle mého mínění dopadla analýza kvality informací zajímavým výsledkem, jelikož je 

vidět poměrně velká názorová nevyrovnanost u všech pracovních pozic. 49 % consultantů 

je nespokojeno s kvalitou informací, které jim poskytuje jejich nadřízený. Oproti 49% 

nespokojených je pouhých 33 % consultantů spokojených s kvalitou poskytovaných 

informací. U vyšších consultantů tento výsledek neplatí. Naopak 56 % pracovníků je 

spokojených oproti 25 % nespokojených pracovníků. Manažerská sekce je celkově 

spokojenější než consultantská. Tento důvod by měl být zřejmý, neboť samotní manažeři 

jsou většinou poskytovateli informací a tudíž nebudou tolik znehodnocovat kvalitu 

informací. 49 % manažerů je spokojeno oproti 32 % nespokojených manažerů. U 

vyšších manažerů společnosti dopadly výsledky ještě lépe. Žádný z vyšších manažerů 

neuvedl, že je rozhodně nespokojený a pouhých 12 % je spíše nespokojených s kvalitou 

poskytovaných informací. V celkovém součtu je 63 % vyšších manažerů spokojeno 

s kvalitou informací. Co se týká ředitelů, tak zde dopadly výsledky vyrovnaně, neboť 33 % 

je spíše spokojených, dále 33 % je nerozhodných a 33 % je spíše nespokojených 

s kvalitou poskytovaných informací. Viz obr. 5.3. 

 Vzhledem k tomu, že consultanti jsou základním stavebním prvkem každé finančně 

zprostředkovatelské společnosti, je zapotřebí, aby právě tato skupina pracovníků byla 

nejvíce spokojena a kvalitativně vybavena informacemi. Důvodem rozporuplných 

výsledků mohou být různé styly vedení jednotlivých vyšších i nižších manažerů, zejména 

na individuálních a týmových poradách. 
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Obr 5.4 Spokojenost s včasností poskytovaných informací od nadřízených pracovníků. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Dodání a obdržení informací včas hraje v jakémkoliv odvětví důležitou roli. To stejné 

samozřejmě platí i o trhu finančního poradenství. Je zapotřebí včas vědět změny zákona, 

změny nastavení produktů od obchodních partnerů apod. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 

většina pracovníků dostává informace včas. Konkrétně pak 34 % respondentů rozhodně 

dostává informace včas a 27 % dotazovaných obdrží informace spíše včas. Dále pak 10 

% dotazovaných nebylo schopno zhodnotit, jestli dostává informace včas či nikoliv. 

Naopak 29 % respondentů se domnívalo, že informace ve společnosti Partners 

nedostávají v době, kdy je mají obdržet. Z těchto 29% respondentů jich 11 % spíše 

nedostává informace včas, kdežto 18 % si myslí, že rozhodně dostávají informace 

pozdě.  

  Dále bylo zjištěné, že consultantská sekce opět dopadla spíše podprůměrně ve 

srovnání s ostatními pozicemi. V součtu všech pozitivních a negativních odpovědí dopadla 

nejlépe pozice vyšší consultant, ale tyto součty v ostatních pozicích se od sebe nijak 

zvlášť neliší. Takže všeobecně lze shrnout, že většina pracovníků Partners, ať se jedná o 

jakoukoliv pozici, je spokojena s včasností poskytovaných informací. Výsledky jsou 

celkem jednoznačné, všechny pozice se výsledkově téměř kopírují, tedy až drobný 

výsledkový rozdíl mezi consultanty a řediteli. Viz. obr. 5.4. 

Do budoucna je důležité, aby se všechny potřebné informace dostali vždy včas ke 

všem pracovním pozicím, zejména pak ke consultantům. Mezi tyto potřebné informace 

patří zejména novinky na finančním trhu – novely zákona, změny úrokových sazeb, dále 

aktualizace kalkulátorů, úprava podmínek spolupráce s různými partnery atd. 

5.2.2. Komunikace na pracovišti 

Cílem této části analýzy je zjištění, jestli funguje komunikace na pracovišti ve 

společnosti Partners bez problémů, nebo zda existují nějaké bariéry komunikace. 
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Obr. č. 5.5 Celková spokojenost s firemní komunikací mezi všemi pracovníky – analýza 

prvního stupně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Prvním zkoumanou oblastí byla celková spokojenost s firemní komunikací. Konkrétně 

pak 25 % respondentů je rozhodně spokojeno a 31 % je spíše spokojeno. Rovných 18 % 

pracovníků uvedlo odpověď – nevím. Dále 17 % dotazovaných je spíše nespokojeno a 9 

% respondentů je rozhodně nespokojeno. Jak je možné vidět na obr. 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.6 Celková spokojenost s firemní komunikací mezi všemi pracovníky – analýza 

druhého stupně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejspokojenější skupina je ve věku 36-50 let, kde celkově 69 % dotazovaných je 

spokojených a pouhých 22 % je nespokojených s firemní komunikací. Druhou 
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nejspokojenější skupinou utvořila věková skupina více jak 50 let, kde je 55 % 

respondentů spokojených a 33 % nespokojených. S velmi podobným výsledkem – 52 % 

spokojených a 30 % nespokojených pracovníků dopadla nejpočetnější skupina ve věku 

21-35 let. Výraznější výjimku tvoří pracovníci do 20-ti let, kde přesně 50 % nedokázalo 

určit, zda jsou spokojeni či nikoliv. Zajímavým výsledkem dopadla odpověď nevím, když 

z celkového počtu tuto možnost zvolilo 18 % respondentů a skupina dotazovaných do 20 

let tvořila rovnou polovinu těchto odpovědí. Na druhou stranu je tento výsledek do jisté 

míry pochopitelný, neboť většina z nich nepracuje ve firmě příliš dlouho. Viz. obr. 5.6. 

Souhrnně je možné konstatovat, že ve společnosti Partners převládá spíše spokojenost 

nad nespokojeností v oblasti celkové komunikace, ať se jedná o komunikaci mezi 

manažery či řadovými pracovníky. Dále se domnívám, že výsledky byly do jisté míry 

ovlivněny tím, že otázka celkové spokojenosti padla na začátku dotazování. Při bližším 

průzkumu dalších 19 otázek směřovaných podrobněji na toto téma se ukázalo, které oblasti 

interní komunikace jsou výborné, které dostačující a které ve společnosti Partners 

pokulhávají. 

 

Obr. 5.7 Projevení spokojenosti nadřízeného pracovníka s pracovními výsledky 

podřízených pracovníků.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po zjištění celkové spokojenosti s komunikací na pracovišti bylo zapotřebí 

zanalyzovat jednotlivé části komunikace, aby bylo možné zjistit, jestli je interní 

komunikace nastavena správně, nebo jestli v na pracovišti existuje komunikační problém. 

Co se týká projevení spokojenosti od nadřízeného směrem k podřízenému, tak zde dopadly 
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výsledky následovně. Většina respondentů (37 %) odpověděla, že je spíše spokojena 

s tím, jak jim jejich nadřízený projevuje spokojenost v práci. Rovných 29 % respondentů 

je maximálně spokojeno s projevováním náklonnosti nadřízeného. 11 % dotázaných 

nebylo schopno rozhodnout, jestli je spokojeno či nikoliv. 14 % respondentů bylo spíše 

nespokojeno s tím, jak jim jejich nadřízení projevují spokojenost a 9 % bylo rozhodně 

nespokojeno. Z otázky vyplývá, že většina pracovníků ve společnosti Partners je víceméně 

spokojena s projevením chvály na pracovišti. Viz. obr 5.7. 

Všeobecně lze usoudit, že ženy jsou více chváleny než muži. 24 % mužů, bylo 

rozhodně spokojeno s tím, jak mu jeho nadřízený je schopen projevit spokojenost za 

odvedenou práci. Nejpočetnější skupinu u mužů utvořilo 31 % dotazovaných, kteří byli 

spíše spokojeni s projevováním chvály. 9 % respondentů nevědělo, zda jsou spokojeni či 

nespokojeni a rovných 21 % mužů bylo spíše nespokojeno s projevením spokojenosti 

nadřízeného. Poslední skupinu utvořilo 14 % respondentů mužského pohlaví, kteří byli 

rozhodně nespokojení s projevem spokojenosti vedoucího. U skupiny ženského pohlaví 

dopadly výsledky poměrně odlišně. Z celkového počtu bylo 33 % rozhodně spokojených 

a 41 % spíše spokojených s tím, jak jim jejich vedoucí je schopen projevit chválu nad 

vykonanou prací. 15 % žen se nedokázalo rozhodnout, jestli jsou spokojené, či nikoliv 

s projevem chvály. Drtivou menšinu tvořily 2 skupiny odpovědí, a to odpověď spíše 

nespokojená s projevem chvály s výsledkem 4 % a rozhodně nespokojené s výsledkem 6 

%.  

Tato analýza vypovídá o odlišném chování manažerů k mužům a ženám. Ve 

společnosti Partners je v manažerské pozici více zástupců mužského pohlaví. To může být 

důvod vyšší spokojenosti ženského pohlaví, jelikož je možné že ženám se na rozdíl od 

mužů dostává více chvály a méně kárání. 
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Obr. 5.8 Projevení nespokojenosti nadřízeného pracovníka s pracovními výsledky 

podřízených pracovníků.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jestliže byli nadřízení v minulé otázce schopni projevit náklonnost svému 

podřízenému, pak tento fakt už neplatí při projevování nespokojenosti svému podřízenému. 

Výsledky dopadly poměrně vyrovnaně. Nejvíce respondentů odpovědělo, že jejich vedoucí 

rozhodně umí projevit nespokojenost s jejich prací. Těchto respondentů bylo dohromady 

26 %. Druhou nepočetnější skupinou byli respondenti, kteří byli spíše nespokojeni 

s projevením nespokojenosti jejich vedoucího. Těchto pracovníků bylo 22 %. S poměrně 

vyváženými výsledky také koresponduje fakt, že 20 % respondentů odpovědělo 

neutrálně. To znamená, že nadřízený někdy je a někdy není schopný přiměřeně pokárat 

své podřízené pracovníky. 17 % dotazovaných odpovědělo, že jejich vedoucí je spíše 

spokojený s mírou projevení nespokojenosti nadřízeného a do poslední skupiny se zařadilo 

15 % pracovníků, kteří byli hrubě nespokojení.  

 Jako nejlepší vypovídací hodnotu při výzkumu problematiky vyjádření nespokojenosti 

s výsledky práce svých podřízených, se ukázal být věk respondentů. Nejmladší skupina 

dotazovaných do 20 let uvedla, že 51 % se setkává s přiměřeným pokáráním, 

doporučením co zlepšit apod. Naopak pouhých 16 % se domnívá, že jejich nadřízený není 

schopný projevit nespokojenost. Nejpočetnější skupina respondentů v rozmezí 21 až 35 

let dopadla rozporuplně. 44 % pracovníků při dotazování uvedlo, že jim jejich vedoucí je 

schopný projevit přiměřenou nespokojenost s prací. A s téměř totožným výsledkem – 

37 % dopadla skupina respondentů, která je nespokojená s tím, jak jim jejich vedoucí 

týmu prokazuje nespokojenost s jejich prací. Druhá nejpočetnější skupina dotazovaných ve 
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věku 36 až 50 let uvedla, že rovných 50 % se nesetkává na pracovišti s přiměřeným 

pokáráním. Oproti tomuto výsledku 33 % pracovníků je projevována nespokojenost 

s výsledky jejich práce. Nejstarší skupina dotazovaných dopadla následovně. U 45 % 

pracovníků jim jejich nadřízený je schopen projevit nespokojenost a 26 % se s tímto 

jevem nesetkává. Zbylých 27 % odpovědělo, že si nejsou jisti přiměřeným pokáráním. 

Také je třeba zdůraznit, že u této otázky panovala zřejmě největší nerozhodnost 

respondentů. Jak je možné vidět na obr. 5.8 

 Ve skupině respondentů spadajících do kategorie do 20-ti let je nadřízený schopen 

projevit nespokojenost nejvíce snadno, protože jsou teprve na začátku pracovního života. 

A to je důvod vyšší kontroly manažerů jednak, aby nekazili jméno společnosti a jednak 

aby byli schopni klientovi reálně pomoci v jeho jakékoliv finanční situaci. Do budoucna by 

bylo vhodné pro společnost Partners udržet současnou situaci, což je vyšší kontrola 

začínajících pracovníků. Důvodem je funkčnost současného nastoleného systému a také 

vyšší odbornost nováčků. 

 Dále tyto částečně negativní výsledky připisuji různým stylům vedením. Někteří 

manažeři mohou být až příliš tolerantní, shovívaví a tudíž nedokážou projevit 

nespokojenost, na druhou stranu další manažeři mohou být hodně přísní, a tudíž jsou 

schopni důsledně projevit nespokojenost s výsledky práce svých podřízených, což někdy 

může nemotivačně působit na podřízeného pracovníka. Také do této kategorie manažerů 

patří ti, kteří nemají chuť řešit negativní věci. 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5.9 Spokojenost s informovaností na firemních poradách. 

Zdroj: Vlastní zpracování 



48 

 

 V rámci komunikace na pracovišti byla zkoumána také informovanost na firemních 

poradách. K mému překvapení nejvíce respondentů – 32 % odpovědělo, že spíše není 

spokojeno s těmito informacemi.  Dále pak 16 % dotazovaných bylo spíše spokojeno. 

Rozhodně nespokojených bylo 17 %, což je o 1 % více než spíše spokojených 

respondentů. 6 % pracovníků nevědělo, jestli byly spokojeni nebo nespokojeni 

s informacemi obdrženými na poradách.  

 V grafickém zpracování této otázky (viz. obr. 5.9) můžeme vidět, že co se týká 

informovanosti, nejsou zde velké rozdíly mezi muži a ženami, kromě respondentů, kteří 

byli spíše nespokojeni (muži 34 % dotazovaných, ženy 26 % dotazovaných, rozdíl 8 %). 

Největší procentuální zastoupení měla odpověď spíše nespokojení u mužů a rozhodně 

spokojené u žen, druhá nejčastější odpověď v pořadí byla u mužů rozhodně spokojení a 

u žen spíše nespokojené, tyto hodnoty se však neliší o více než čtyři procenta, takže 

můžeme pozorovat velkou rozporuplnost mezi dotazovanými respondenty. Dále můžeme u 

žen vidět větší míru procentuálního zastoupení u odpovědi nevím, což je dle mého názoru 

také špatný výsledek pro firmu Partners, protože značí zmatený a nejednoznačný postoj 

k podávaným informacím. U mužů je tento postoj k podávaným informacím o čtyři 

procenta menší. Vysoké procento respondentů také uvedlo, že jsou rozhodně nespokojeni 

(muži 17 %, ženy 16 %), což je pro firmu nejhorší možný výsledek. Viz. obr. 5.9. 

 Pokud sečteme procentuální hodnoty jenom u pozitivních odpovědí a nejednoznačnou 

odpověď nevím zařadíme jako spíše negativní, vyjdou nám taková čísla, že u obou pohlaví 

je hodnocení informací podávaných nadřízenými na poradách z více než 50 % negativní 

(muži 56 %, ženy 51 %), což dle mého názoru není dobrý výsledek a doporučuji firmě 

Partners začít řešit tento komunikační problém mezi nadřízenými a podřízenými na 

poradách a tudíž snížit tento procentuální součet negativních odpovědí při dalším výzkumu 

na co nejmenší. 
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Obr. 5.10 Spokojenost s průběhem individuálních schůzek mezi nadřízeným a podřízeným 

pracovníkem. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků grafu na obrázku 5.11 je možné vyčíst poměrně vyrovnané výsledky 

spokojenosti a nespokojenosti s individuálními schůzkami. Konkrétně 34 % bylo spíše 

nespokojených, 28 % respondentů, kteří tak vytvořili druhou nejpočetnější skupinu, 

bylo spíše spokojených a dalších 17 % rozhodně spokojených s průběhem individuálních 

schůzek. 13 % dotazovaných se nedokázalo rozhodnout, jestli jsou spokojení či 

nespokojení s individuálními schůzkami. Zbylých 8 % respondentů bylo rozhodně 

nespokojených.  

Při analýze druhého stupně byla zjištěna vyšší spokojenost u žen než u mužů. Celkově 

14 % zástupců mužského pohlaví je rozhodně spokojeno a 26 % je spíše spokojeno 

s průběhem individuálních schůzek. 11 % tázaných bylo při odpovídání rozpolceno, tudíž 

odpověděli, že neví, zda jsou spokojeni, či nespokojeni. Spíše nespokojených respondentů 

bylo o 5 % více jak spíše spokojených. Poslední skupinou byli rozhodně nespokojení 

muži, kterých bylo celkem 18 %. U žen dopadly odpovědi rozhodně pozitivněji. 23 % žen 

z celkového počtu bylo rozhodně spokojeno a rovných 42 % bylo spíše spokojeno 

s individuálními schůzkami. 15 % žen v této otázce zakroužkovalo neutrální odpověď – 

nevím. 17 % žen bylo spíše nespokojených s průběhem schůzek a pouhé 4 % ženského 

pohlaví byli rozhodně nespokojené. Viz. obr. 5.10. 

 Smyslem individuálních schůzek je pomoc při zdokonalování se v různých 

pracovních činnostech. Například může jít o timemanagement, osobní rozvoj, dále o 
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nastavení kvartálního plánu a o krocích jak tohoto plánu dosáhnout, nesmím však 

opomenout také kontrolu plnění pracovního plánu apod. Tudíž je zapotřebí, aby vedoucí 

těchto schůzek přistupovali ke všem pracovníkům stejně a nedělali rozdílné schůzky mezi 

mužem a ženou.  

Vzniklé výsledky mohou být odrazem výsledků v otázce 5.8 viz. výše, neboť poměrně 

vysoká část nebyla v otázce 5.8 spokojena s tím, jak jim nadřízení jsou a nejsou schopni 

projevit nespokojenost. Na individuálních schůzkách se řeší pracovní výsledky poradce, 

například jak se mu dařilo za poslední měsíc, kvartál apod. Dále se také řeší poradcova 

budoucnost – co a jak hodlá do budoucna napravit v oblastech, ve kterých se mu 

momentálně nedaří. Tyto otázky a zjištění jsou pro manažery důležité, nicméně je 

zapotřebí zvolit citliví přístup k těmto tématům, neboť časté dotazy na tyto témata mohou 

negativně ovlivnit jak poradcovu chuť do práce, tak také samozřejmě individuální schůzky 

a přístup k manažerovi. 

 

Obr. 5.11 Sdílení pracovních pocitů podřízeného pracovníka s nadřízeným pracovníkem. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Informování o pocitech svému nadřízenému může hrát obrovskou roli ve výkonnosti a 

motivaci pracovníka. Bohužel jak ukazují výsledky, více pracovníků se svému 

nadřízenému o pocitech nesvěřuje a to tak, že 33 % respondentů se svému nadřízenému 

rozhodně nesvěřuje. Druhou nejpočetnější skupinu utvořilo 27 % respondentů, kteří se 

naopak svému nadřízenému spíše svěřují. V pořadí třetí skupinou bylo 23 % pracovníků, 

kteří se spíše nesvěřují svému nadřízenému o pocitech v práci a na předposledním místě 
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s výsledkem 16 % dotazovaných skončili ti, kteří se za každých okolností snaží svěřit. 3 

% dotazovaní označili odpověď nevím. 

 Výsledky jsou rozdílné i při podrobnějším výzkumu a liší se podle věku dotazovaných 

osob. Nejlépe dopadla tato analýza u věkové kategorie 36 – 50 let, kde v součtu 67 % 

dotazovaných odpovědělo na tuto otázku kladně, což je dle mého názoru způsobeno 

hlavně pozitivní zkušeností se sdílením takového typu informací či zkušeností negativní 

v opačném případě. Relativně dobrý výsledek vykazuje také skupina do 20-ti let (45 % 

pozitivních odpovědí). Zbylé dvě skupiny respondentů už mají výsledky této otázky 

horší, avšak u skupiny 21 – 35 let můžeme s přibývajícím věkem očekávat změnu.  

 Zde doporučuji společnosti zaměřit se hlavně na věkovou kategorii nad 50 let a 

pokusit se toto negativní stanovisko ke sdílení takové typu informací změnit. Důvodem 

může být ovlivněnost minulým režimem, kdy pracovníci nebyli zvyklí na přílišnou 

otevřenost ke svým nadřízeným a byli nuceni některé své pocity spíše zamlčovat než sdílet. 

Změnit tuto situaci firmě Partners  pomohou například pravidelné anonymní dotazníky 

směřované na téma vnitřní spokojenost v práci. 

 

Obr. 5.12 Spokojenost s vyjádřením názoru podřízeného na firemních poradách. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z pohledu spokojenosti ohledně možnosti vyjádření názoru na firemních poradách 

dopadly výsledky následovně – 36 % dotázaných pracovníků bylo spíše spokojeno 

s možností vyjádřit svůj názor na poradách, další nejvíce zastoupenou odpovědí v pořadí 

bylo spíše nespokojeni, a to s výsledkem 25 % respondentů. 21 % dotazovaných bylo 

rozhodně spokojeno s možností vyjádřit názor na poradách, kdežto 13 % pracovníků 
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Partners si odpovědí nebylo jisto a zvolilo neutrální odpověď nevím. Zbylých 5 % 

dotazovaných nebylo s možností vyjádření názoru vůbec spokojeno.  

 Odpovědi se v některých bodech liší dle pohlaví dotazovaných respondentů. Zatímco u 

mužů 23 % rozhodně spokojených a 37 % spíše spokojených, u žen jsou tato čísla o 

něco nižší (17 % a 32 %) naopak pouze 22 % dotazovaných mužů je spíše 

nespokojených, u žen najdeme vyšší procentuální zastoupení v tomto bodě (31 %).  

 Zde je možné, že v některých situacích jsou ženy ve firmě brány méně vážně a chtělo 

by oprostit se od předsudků a nedělat v tomto směru žádné genderové rozdíly. Avšak 

souhrnně lze konstatovat, že většina pracovníků Partners je spokojenější s možností 

vyjádřit názor na poradách, což je velice důležité pro správný chod firmy. Důvodem je 

zpětná vazba na aktuální dění ve firmě. Dle mého mínění otázka dopadla pozitivnějí proto, 

že manažeři na poradách přímo vybízejí daleko častěji k tomu, aby se do diskuze,  

plánování apod. zapojovali všeci pracovníci. Nicméně na druhou stranu je zapotřebí uvést, 

že někomu může být nepříjemné časté zapojování se do diskuze na poradách.  

 

Obr. 5.13 Spokojenost s vyjádřením názoru podřízeného na individuálních poradách.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týká individuálních porad, tak 46 % dotazovaných je spíše spokojeno 

s možností vyjádřit své názory. Následně pak převládá skupina rozhodně spokojených 

nad spíše nespokojenými a to v poměru 29 % respondentů ku 14 %. Respondenti, kteří 

se nedokázali k tématu vyjádřit, utvořili skupinu o velikost 2 %. Zbylých 9 % 

dotazovaných bylo rozhodně nespokojeno s možností vyjádřit své názory na 
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individuálních poradách. Pro správný chod firmy Partners je velmi důležité, že většina 

pracovníků může vyjádřit názor na individuálních poradách. 

Ženy hodnotí situaci s vyjádřením názoru na individuálních poradách pozitivněji než 

muži a to o 7 % u odpovědi rozhodně ano a o 14 % u odpovědi spíše ano. Tato 

skutečnost dle mého názoru potvrzuje předchozí výsledky, že ženy jsou na hromadných 

poradách brány méně vážně, ale na stranu druhou se jim pravděpodobně dostává větší 

příležitosti projevit své názory na poradě individuální. Jak je možné vidět na obr. 5.11. 

 Znovu by bylo vhodné, aby se neuskutečňovali žádné genderové rozdíly, naopak by 

bylo dobré poskytnout stejnou příležitost ženám i mužům v obou případech. Dalším 

důvodem, proč tyto výsledky takhle mohli dopadnout je všeobecně menší průbojnost 

ženského pohlaví ve společnostech tohoto typu. 

 

Obr. 5.14 Možná změna na pracovišti při interní komunikaci s kolegy i s nadřízenými 

pracovníky. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další oblastí výzkumu byla možnost možnost jakékoliv změny na pracovišti, kterou by 

pracovníci měli možnost provést, aby byli při práci spokojenější, šťastnější a 

motivovanější. Výsledky dopadly následovně. Nejvíce respondentů – 41 % by bylo pro 

změnu komunikace mezi kolegy. Dále necelá třetina – 27 % dotazovaných by rádo 

změnilo komunikaci s nadřízenou osobou. 20 % pracovníků by rádo změnilo 

informace. Konkrétně pak kvalitu, včasnost a množství. Poslední skupina, čítající 12 % 

respondentů, pokud by mohla, tak by měnila něco jiného, než předešlé možnosti. Nejvíce 
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se v těchto odpovědích nacházely: styl oblékání kolegů a jejich celková upravenost, 

víkendové dny a školení.  

Co se týká odpovědí podle pracovních pozic, tak většina pracovníků ve společnosti by 

ráda změnila komunikaci s kolegy na pracovišti. Konkrétně pak 36 % consultantů, 

téměř polovina vyšších consultantů, 43 % manažerů, 27 % vyšších manažerů a 67 % 

ředitelů. Druhá nejpočetnější skupina podřízených pracovníků by ráda změnila 

komunikaci s jejich vedoucím, což se týká hlavně consulantů, a to ze 41 %. V menší 

míře také vyšších consultantů a manažerů, v procentech zhruba o polovinu méně. Tato 

situace vypovídá o nedobrém stavu ve vztahu nadřízený – podřízený pracovník. Na třetím 

místě by pak pracovníci Partners uvítali změnu v informacích (včasnost, kvalitu, 

množství), hlavně pozice manažerů s výsledkem 33 % na pozici nižší manažer a 27 % na 

pozici vyšší manažer. Na posledních místech se objevily 2 skupiny změn, a to změna ve 

stylu oblékání kolegů a změna v pořádání víkendových dnů a školení. Viz. obr. 5.12. 

Z analýzy celkem jasně vyplývají neshody na pracovištích a v komunikaci ve 

společnosti Partners. To může být způsobeno několika faktory. Prvním faktorem může být 

více týmů ve stejných kancelářích, či případně příliš moc pracovníků na jednom místě, a 

tudíž i nedostatek soukromí v kancelářích. Pokud je v kancelářích více týmů, pak tyto týmy 

ačkoliv by neměly, tak mohou na sebe působit konkurenčně. Dalším faktorem může být 

přebrání klientely. Špatná komunikace na pracovišti může být velký problém. Lidé ztrácejí 

chuť a motivaci do práce, mohou vznikat konflikty na pracovišti, proto je důležité, aby se 

firma zaměřila i na tuto oblast. 

5.2.3. Firemní časopis 

V této analýze se budu zabývat firemním časopisem, co by plošným nástrojem na 

poskytnutí informací všem pracovníkům ve společnosti.  

Výsledek při zjišťování, kolik pracovníků pravidelně čte firemní časopis, byl vcelku 

jednoznačný. 67 % respondentů odpovědělo na tuto otázku ne, což znamená, že tento 

časopis pravidelně nečte. Naopak zbylých 33 % si tento časopis pravidelně přečte. Tyhle 

výsledky jsou překvapivým a negativním zjištěním.  

Dále ti respondenti, kteří časopis pravidelně čtou, měli možnost hodnotit jednotlivé 

atributy firemního časopisu. Známkování probíhalo jako ve škole. Respondenti měli 

možnost jednotlivý atribut ohodnotit známkou 1 až 5. Nejlepší známka byla 1 a naopak 
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nejhorší 5. Výsledky dopadly následovně. Nejlépe dopadla ve známkování obsahová 

náplň s aritmetickým průměrem 1,86. Aktuálnost článků dopadla o něco málo hůře 

s celkovou známkou 2,09. Kvalita obsahovaných informací dopadla podprůměrně, 

respondenti tento atribut ohodnotili známkou 3,12. Druhým nejlepším atributem obstál 

celkový vzhled s nadprůměrným hodnocením 1,93. Naopak přehlednost časopisu 

dopadla celkově nejhůře, jelikož pracovníci ohodnotili tento atribut průměrnou známkou 

3,37. Výsledky známkového testu částečně vypovídají proč firemní časopis ve společnosti 

Partners není až tak populární. Ikdyž je zapotřebí říci, že celkový test nedopadl ani výrazně 

negativně, ale ani výrazně pozitivně. Je možné konstatovat, že časopis obdržel mírně 

nadprůměrné hodnocení, pokud se bere jako průměr hodnocení známka 2,5. 

 

Obr. 5.15 Čtivost firemního časopisu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při bližším zkoumání dle pohlaví z  analýzy vyplývá, že nejvíce pracovníků, kteří 

čtou časopis pravidelně, patří do managementu společnosti – ředitelé a vyšší manažeři. 

Na druhou stranu drtivá většina dotazovaných, kteří tento časopis nečtou, patří do skupiny 

řadových poradců. A právě řadoví pracovníci – consultanti, by měli firemní časopis číst, 

jelikož to pro ně může být inspirací. Jsou zde příběhy úspěšných lidí, kterým se podařilo 

vybudovat zajímavou kariéru ve společnosti Partners. Tito úspěšní lidé ochotně sdílejí v 

časopise myšlenky, jak se jim tato kariéra podařila vybudovat. Dále je možné v časopise 

najít různé návody a pomoc při vykonávání finančního poradenství, novinky kam 

společnost směřuje apod. Viz. obr. 5.15. 
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Bylo by tedy vhodné zatraktivnit časopis natolik, aby se líbil všem pracovníkům, 

včetně consultantů. 

5.2.4. Akce pořádané společností Partners financial services a.s. 

Cílem této části analýzy interní komunikace jsou akce pořádané společností Partners 

pro své pracovníky. Jedná se zejména o víkendové dny, na kterých se vzdělávají 

pracovníci Partners. Tyto akce bývají zhruba jednou za měsíc. Dále se jedná o týmové 

výlety, o Partners olympiádu, což je soutěž v různých sportech pořádaná jednou do roka. 

 

Obr. 5.16 Pravidelná účast na firemních akcích pořádaných společností Partners. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z analýzy výsledků jasně vyplývá vysoká účast na akcích pořádaných firmou 

Partners. Rovných 88 % respondentů navštěvuje pravidelně víkendové dny. Druhou 

nejpočetnější skupinou byli respondenti, kteří navštěvují týmové výlety, kterých bylo 

celkově 58 %. Partners olympiády se z testovaného vzorku účastní pravidelně 29 % 

respondentů. 33 % pracovníků zakroužkovalo, že navštěvuje i jiné akce. Mezi nejčastější 

odpovědi patřily vánoční večírek a motivační dovolené. Jak je vidět na obr. 5.16. 

Je velmi dobré, že společnost Parners má vybudovanou velmi silnou návštěvnost 

firemních akcí, které pořádá. Na druhou stranu je také potřeba zjistit, jestli pracovníci 

chodí na tyto akce rádi a dobrovolně. Každopádně by bylo vhodné držet se tohoto trendu, 

případně jen drobně vylepšovat dosavadní zavedené akce.  
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Obr. 5.17 Spokojenost s firemními akcemi. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Při zkoumání spokojenosti s firemními akcemi se ukázalo, že většina dotazovaných je 

více spokojena, než nespokojena. Konkrétně pak 18 % respondentů je rozhodně 

spokojeno a 42 % dotazovaných je spíše spokojeno s těmito akcemi. 4 % pracovníků se 

nedokázalo vyjádřit k tématu. Zajímavým zjištěním byl fakt, že respondentům, kterým se 

tato akce rozhodně nelíbila, bylo téměř dvojnásobek – 24 %, než těch, kterým se tato 

akce spíše nelíbila – 12 %.  

Při dalším rozboru podle pohlaví se odpovědi respondentů příliš neliší. Nejvíce 

zastoupená je zde odpověď spíše ano a to u mužů i žen. Jak vyplývá z obrázku 5.17 je 

rozdíl těchto 2 skupin tazatelů 6 %. Druhou nejvíce zastoupenou odpovědí u 

dotazovaných bylo rozhodně nespokojeno, a to znovu u obou pohlaví. Zde je rozdíl 

pouhých 2 % tazatelů s vyšším procentním zastoupením u žen.  Tento výsledek ukazuje, 

že ne každému se musí takzvaně dobrovolně povinné akce a častá školení ve firmě líbit. 

Viz. obr. 5.17. 

 Jak jsem uvedl výše, dle mého názoru by ve firmě mělo pořádání těchto akcí zůstat 

zachováno, ale účast by měla být víceméně dobrovolná a nikdo by neměl být do těchto 

aktivit nucen ani nijak tlačen. Analýza druhého stupně odhalila rozporuplné výsledky při 

navštěvování firemních akcí. Domnívám se, že za tyto výsledky mohou víkendové dny, 

které jsou téměř povinné. Účastníky mohla tato akce snadno omrzet, neboť tyto akce musí 

navštěvovat pravidelně od doby nástupu do společnosti Partners. 
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5.3.  Vyhodnocení hypotéz 

V metodice výzkumu bylo stanoveno 5 hypotéz. Tyto hypotézy byly stanoveny na 

základě odborné konzultace s vyšším manažerem ve společnosti Partners. Primární 

výzkum tyto hypotézy buď potvrdil, nebo je vyvrátil. 

Hypotéza č. 1 

Alespoň 20 % pracovníků společnosti Partners je nespokojeno s celkovou firemní 

komunikací firmy. 

Na hypotézu č. 1 odpovídá graf na obrázku č. 5.5. Z výsledků je možné vyčíst, že 

téměř třetina pracovníků společnosti Partners je nespokojena s celkovou komunikací ve 

společnosti Partners. Konkrétně tato čísla vychází na 29 %. Hypotéza č. 2 se tedy 

potvrdila. Důvodem může být jednak částečná přesycenost informacemi, dále pak 

rozdílný styl vedení jednotlivých manažerů, několik týmů ve stejných kancelářích a 

v poslední řadě neporozumění si s kolegy na pracovišti. 

Hypotéza č. 2 

Alespoň 75 % pracovníků společnosti Partners navštěvuje pravidelně víkendové 

školící akce pořádané firmou. 

Vyhodnocení druhé hypotézy se uskutečnilo pomocí dotazníkové otázky č. 17. Jak je 

možné vidět na obrázku č. 5.16, tak víkendových školících akcí se účastní 88 % 

pracovníků. Výsledkem je tedy potvrzení hypotézy. Ikdyž 88 % je poměrně vysoké číslo, 

není tento výsledek nijak zvlášť překvapující. Podle mého názoru důvodem vysoké 

návštěvnosti této akce jsou následující faktory. Tím hlavním důvodem je fakt, že tyto akce 

jsou téměř povinné. Dále jsou víkendové školící dny zřízeny pro všechny pracovníky, 

neboť se zde většinu času školí produkty, komunikace, jak pracovat s kliente, jak pracovat 

správně s týmem apod. Díky tomu se pracovníci dozví užitečné informace a mají možnost 

poznat nové lidi. To znamená, že není možné pracovníky na tuto akci donutit, avšak každý 

manažer dělá vše pro to, aby nikdo z jeho týmu nezahálel a přijel se vzdělávat. 

Hypotéza č. 3 

 Alespoň 40 % pracovníků společnosti Partners čte firemní časopis, jehož obsah tvoří 

zejména aktuální dění ve společnosti. 
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Na tuto hypotézu odpovídá graf na obrázku č. 1.14 v příloze. Z výsledků můžeme 

usoudit, že se hypotéza nepotvrdila, neboť pouze 33 % pracovníků společnosti Partners 

odpovědělo, že čte tento firemní časopis. Na otázku proč tak málo pracovníků čte firemní 

časopis lze odpovědět následovně. Podle atributů, které byly zkoumány u časopisu, 

dopadly výsledky pouze mírně nadprůměrně. Což je podlé mého názoru hlavní důvod 

neatraktivnosti časopisu.  

Hypotéza č. 4 

Nejvíce pracovníků by na pracovišti změnilo způsob komunikace s nadřízenými 

pracovníky. 

U poslední hypotézy je předpokládáno, že nejvíce pracovníků kdyby mohlo, tak změní 

způsob komunikace s nadřízeným. Na tuto hypotézu odpovídá otázka v dotazníku č. 14.  

Z obrázku 5.14 je patrné, že nejvíce respondentů odpovědělo změnu komunikace 

v kolektivu. Hypotéza č. 5 se nepotvrdila. 
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6. Návrhy a doporučení 

Cílem diplomové práce byla analýza interní komunikace společnosti na finančním 

trhu. Následující návrhy a doporučení vychází ze stanovených hypotéz, a na základě 

průzkumu dotazníkového šetření. Z výsledků dotazníkového šetření je možné říci, že 

pracovníci společnosti Partners financial services a.s. jsou relativně spokojení s interní 

komunikací, nicméně jsou zde oblasti, které by bylo vhodné zlepšit.  Jedná se zejména o 

množství a kvalitu informací, komunikaci na pracovišti, firemní časopis a firemní akce. 

6.1. Tok a kvalita informací ve společnosti Partners financial services a.s. 

Správný tok informací je ve společnosti Partners velmi důležitý, tak jak v každé jiné 

firmě. Proto je zapotřebí, aby informace proudili napříč společností ve správném množství, 

času a kvalitě. Tato část analýzy dopadla poměrně dobře.  

Co se týká toku informací, tak pracovníci jsou spokojení s tím, jak kvalitní a včasné 

informace jim poskytuje jejich nadřízený, avšak to stejné neplatilo o množství informací. 

Problémem se stal přebytek informací, neboť ve společnosti Partners jsou častá školení, 

porady a téměř každý den chodí alespoň 5 pracovních e-mailů s novými informacemi. 

Pracovníci jsou pak zahlceni informacemi neví, jaké informace jsou důležité, a jaké jsou 

méně důležité. Kolikrát jsou zmatení a musí vynaložit čas a energii na zapracování nové 

informace a nemohou se soustředit tak na svoji práci. Chybou je také časté opakování 

školících témat. Proto doporučuji zmenšit množství informací na ty nezbytně nutné, 

bez kterých pracovník nemůže být. Ku prospěchu může být také pravidelné hodnocení, ve 

kterém by pracovníci 1x měsíčně rozepisovali, zda-li cítí přetíženost informacemi, či 

nikoliv.  

Dále je zapotřebí stanovit harmonogram školení tak, aby se témata neopakovala. 

Maximem doporučuji 1 – 2 stejná, či podobná školící témata za rok. Další možností jak 

tento problém vyřešit je zmenšit počet víkendových školících dní v roce tak, aby se 

pracovníci Partners na tyto akce těšili a nemohla nastat možnost pravidelného opakování 

témat. Co se týká pracovních e-mailů, tak by bylo vhodné barevně odlišit zprávy dle 

důležitosti. Zelená barva by značila nedůležitý, spíše e-mail pro zajímavost. Oranžová 

barva by značila poměrně důležitý e-mail, který by bylo vhodné alespoň otevřít a zjistit o 

co ve zprávě jde. Poslední barvu bych zvolil červenou, tato barva by sloužila k nutnosti 

přečtení e-mailu. Například by byl takto označen e-mail od ředitele, či změna zákona apod.   
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6.2.  Komunikace na pracovišti 

V této části doporučení by bylo vhodné zapracovat zejména na 3 oblastech. Těmito 

oblastmi jsou individuální schůzky, efektivnost porad a komunikace mezi kolegy. 

Individuální schůzky 

Individuální schůzky by měly probíhat tak, aby v konečném důsledku posouvali 

podřízeného pracovníka dál a dál ve své práci. Pokud 42 % pracovníků není spokojeno 

s tím, jak probíhají individuální schůzky, pak to vypovídá o tom, že ve společnosti Partners 

jsou jak schopní, tak i méně schopní manažeři.  

Proto by bylo vhodné stanovit pevný koncept průběhu individuálních schůzek 

napříč celou společností. Samozřejmě nelze plošně určit, co každému jedinci pomůže, 

avšak je možné zanalyzovat stále stejně opakující se problémy a z těch vyvodit důsledky. 

Společnost Partners je na trhu již 7 let a nyní má 3600 pracovníků, a proto je zde potenciál 

zjistit opakující se chyby pracovníků. Pak samozřejmě také záleží na citu manažera, zda 

dokáže správně pracovat se svým podřízeným pracovníkem. Pevně stanovený koncept 

povede k zlepšení individuálních schůzek a tudíž i k zlepšení výkonu pracovníků Partners.  

Dále by mohlo pomoci k odhalení slabin vedoucích pracovníků anonymní hodnocení 

jejich práce. Z analýzy druhého stupně vyplynula nesrovnalost se spokojeností těchto 

schůzek podle pohlaví. Ženy byly více spokojenější, než muži. Proto navrhuji, aby výše 

postavení manažeři dohlíželi na nižší manažery, kteří vedou individuální schůzky se svým 

týmem.  Jako formu dohlížení je možné zvolit neformální komunikaci s podřízenými 

pracovníky. Komunikace může poodkrýt, který manažer vede schůzky nerovnoměrně. 

Další řešením je použít zpětnou vazbu pomocí jednoduchého dotazníku, který budou 

vyplňovat podřízení pracovníci. 

Zvýšení efektivity pracovních porad a schůzek 

Pracovní porady také nedopadly v analýze nejlépe, a proto je zde prostor pro zlepšení. 

Pokud jsou porady neefektivní, nudné a řadoví pracovníci se nedozví podstatné a důležité 

informace, pak si tito pracovníci myslí, že je to pro ně ztráta času a nemají chuť se těchto porad 

aktivně účastnit. Navíc porady berou jako negativní nutnost.  

Problémy mohou pramenit z několika důvodů. Prvním důvodem je časová náročnost 

porad. Kvůli dlouhé době trvání působí porady únavně, nezáživně a to vše je náročné na 
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udržení pozornosti. Dále to mohou být faktory jako je nepřipravenost, či nezáživnost mluvčího, 

případně opakující se témata, nebo témata, která pracovníkům nijak neprospějí. Mé doporučení 

v této oblasti je zvážit časovou náročnost porad, či změnit frekvenci porad a zjistit, zdali je 

mluvčí řádně připraven na přednášení. Správná příprava na poradu by měla vypadat 

následovně. Nejdříve je nutné zjistit, o jaký typ porady se jedná a podle typu se řádně 

připravit – formální porada, účelová porada, informační porada apod. Dále je zapotřebí, aby 

byla dodržována určitá pravidla. Zejména připravenost mluvčího (pomůcky, flipchart apod.), 

jasný program a cíl, dodržovat stanovený časový harmonogram, určení zapisovatele. Při 

delší diskuzi je dobré čas od času shrnout a zopakovat co již bylo probráno. Jeden 

z nejtěžších úkolů na poradě je vtáhnout do diskuze a zapojit aktivně všechny přítomné. 

Rozhodně je zapotřebí zvládat případné konflikty a je možné čas od času poradu zpestřit 

zábavou (hry, brainstorming, writtening). 

Komunikace mezi kolegy na pracovišti. 

Z dotazníkového průzkumu a z analýzy prvního i druhého stupně vyplynulo, že většina 

respondentů by rádo změnilo komunikaci mezi kolegy na pracovišti. Toto číslo je poměrně 

zarážející a je zapotřebí tento problém co nejdříve začít řešit. 

Nejdříve je nutné najít a definovat příčinu. Těch může být hned několik. Příkladem může 

být nízká úroveň vedoucích pracovníků (zaměření se více na své úkoly, než na práci s 

týmem, neschopnost delegace, slabá podpora týmové spolupráce apod.), dále to mohou být 

chybějící jasná pravidla, případně i dostatečná a správná motivace. Pro krátkodobé a 

okamžité pozvednutí nálady v týmu a tím i zlepšení komunikace v kancelářích navrhuji, aby si 

managament našel čas na práci s týmem. Bylo by vhodné, aby se celý manažerský tým 

domluvil na jednotné ranní aktivitě. Příklad – na začátek pracovního dne připravit záživnou 

hru, či případně vymyslet lehké fyzické cvičení – například protažení těla. Pokud by celý tým 

prováděl tyto cvičení jednotně, pak efektem by měla být okamžitá pozitivnější nálada 

v kancelářích. 

 Návrhem na dlouhodobé zlepšení komunikace je jednak externí a profesionální koučink 

všech manažerů ve společnosti Partners. Tím manažeři získají větší odbornost pro práci 

s týmem. Dále by mohlo být přínosem pravidelné organizování večírků pro pracovníky i 

jejich rodinu, případně uspořádání plesu. Díky tomu se uvolní napětí a zlepší se atmosféra na 

pracovišti. Další možností je nabídnout spolupracovníkům kurzy pro dobrovolníky. Mezi tyto 

kurzy může patřit výuka cizích jazyků, výuka různých sportů apod.  
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Na závěr této podkapitoly doporučuji manažerům nedělat rozdíly a nechovat se jinak při 

komunikaci s podřízenými muži a ženami. V analýze dopadly výsledky u několika otázek 

velmi rozporuplně při zkoumání rozdílů dle pohlaví. Do budoucna by tato cesta mohla 

zažehnout spoustu nepříjemných konfliktů na pracovišti. Je nutné a nezbytné přistupovat ke 

všem svým podřízeným pracovníkům stejně a nedělat genderové rozdíly. 

6.3.  Firemní časopis 

V dotazníkovém průzkumu měli pracovníci možnost vyjádřit se k firemnímu časopisu. 

Z analýzy je možno vidět, že základním problémem je samotná čtivost časopisů. Firemní 

časopis může být velmi zajímavým nástrojem interní komunikace, a proto doporučuji, aby 

firma zlepšila zejména distribuci časopisů. Například aby tento časopis byl volně 

k přečtení ihned po vstupu v každých kancelářích. Časopis by také mohl viset na 

nástěnkách. K zlepšení povědomí by se mohl posílat informativní e-mail o tom, že právě 

vychází nové číslo. Dále doporučuji, aby firma provedla celozávodní anketu na téma 

firemní časopis. V této anketě by se pracovníci Partners vyjádřily co by rádi v tomto 

časopisu viděli. Vzpružením pro časopis by bylo přidat vtipy, či vtipné povídky. Dalším 

motivem ke čtení může být inzerce. Pracovníci Partners by zde mohli inzerovat, co chtějí 

koupit, či prodat. Co se týká atributů časopisu, které byly součástí hodnocení, tak 

doporučuji ponechat grafickou úpravu, ale změnit přehlednost časopisu. Konkrétně pak 

udělat kratší články, velké nadpisy, či líbivější a atraktivnější styl písma.   

6.4.  Akce pořádané společností Partners financial services a.s. 

Společnost Partners pořádá různé firemní a týmové akce, od pořádání víkendových 

školících dní, přes různé týmové výlety, či dokonce i sportovní olympiádu. Z výsledků 

výzkumu jsem zjistil, že účast na těchto akcích je velmi vysoká. 

 Proto doporučuji pokračovat v pořádání akcí i nadále, avšak zkusit být ještě 

kreativnější. Vzhledem k poměrně mladému průměrnému věku ve firmě Partners je 

možné jít adrenalinovějším směrem. Příkladem může být skok padákem, rogalo, či 

vodní lyže. Dalším doporučením je pořádat letní grilovací firemní akce. Tímto krokem si 

firma určitě získá každého pracovníka. Další možností mohou být akce pro rodiny 

s dětmi. Například výlety do přírody, na zámky, hrady apod. Firma Partners téměř 

nevyužívá silný nástroj na budování týmu – teambuildingy. Pokud by si organizátoři akcí 

nevěděli rady, je možné obrátit se na profesionální pomoc při pořádání těchto různých 
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eventů. Tím mám na mysli teambuildingové agentury, kterých v poslední době stále 

přibývá. Mezi velmi známé agentury v ČR patří Salvia, Newday, případně je možné 

vyzkoušet nové agentury, jako je ShortGrass Teambuilding. 

6.5.  Všeobecné doporučení 

V této části diplomové práce si dovoluji doporučit dva všeobecné kroky pro zlepšení 

atmosféry, spokojenosti a komunikativnosti na pracovišti. 

Samovzdělávání 

Každý, kdo se chce zlepšit, ať už se jedná o manažera, či finančního poradce, tak má 

možnost samovzdělání. Proto doporučuji následující knihy o mezilidské a pracovní 

komunikaci: Základy mezilidské komunikace od Josepha A. DeVita, dále Efektivní 

komunikace pro manažery od Boženy Jiřincové, či knihu od Dále Carnegieho – Jak 

získávat přátele a působit na lidi. 

Připomínání výhod 

Připomínání výhod má vždy pozitivní dopad pro pracovníky. První připomínkou pro 

pracovníky Partners je samotná pracovní smlouva. Pracovníci Partners vstupují do 

smluvního vztahu s firmou jako OSVČ. Mezi hlavní výhody patří volná a flexibilní 

pracovní doba. Díky tomu mají pracovníci více času na sebe a rodinu. Dále doporučuji, 

aby se pracovníkům připomínalo příjemné prostředí, ve kterém pracují. Zejména pak 

útulnost kanceláří, nehlučnost, stále stejné klima ať už v zimě, či v létě, častá možnost 

jídelní přestávky apod.  
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zjistit spokojenost s interní firemní 

komunikací společnosti Partners financial services a.s. a následně navrhnout doporučení 

pro větší efektivnost interní komunikace. 

Účelem první a druhé kapitoly bylo seznámit čtenáře s obsahem a cílem této 

diplomové práce a také charakterizovat společnost Parnters financial services a.s. Je zde 

popsána historie společnosti, předmět podnikání, jaké služby společnost poskytuje, jakých 

hospodářských výsledků dosahuje. Dále je v této kapitole popsána vize, cíle a také 

marketingová komunikace. 

Teoretická část obsažená v této kapitole přiblížila problematiku interní marketingové 

komunikace. Tato část byla základem k realizaci výzkumu a následného doporučení. 

Informace byly čerpány z několika zdrojů, ať už se jednalo o tištěné či internetové materiály. 

Po vymezení teoretické části práce přechází k praktické části. Nejdříve je zpracována 

metodika výzkumu, která byla rozdělena na přípravnou a realizační fázi. Přípravná fáze 

slouží k naplánování výzkumu, kdežto realizační fáze se zbývá již samotným výzkumem a 

jeho průběhem ve skutečnosti. Realizační fáze probíhala pomocí dotazníkového průzkumu. 

Dotazník obsahoval 21 otázek a byl rozdán 150 pracovníkům společnosti Partners. 

Z celkového počtu bylo možné pracovat se 122 dotazníky, zbytek nebylo možné použít 

buď kvůli neúplné vyplněnosti dotazníku, nebo kvůli faktu, že dotazovaný nepracuje ve 

společnosti déle jak 6 měsíců. Dotazník byl rozdělen do čtyř částí - tok a kvalita informací 

ve společnosti Partners financial services a.s., komunikace na pracovišti, firemní časopis, 

akce pořádané společností Partners financial services a.s. Rozdělení pomohlo k lepší 

analýze jednotlivých interních komunikačních problémů. 

Pátá kapitola této práce se zabývala vyhodnocením výsledků dotazníkového průzkumu 

a následnou analýzou interní komunikace společnosti Partners. Tato analýza odhalila silné 

a slabé stránky interní komunikace. Mezi slabinu interní komuniace je možné zařadit 

firemní časopis. Dále je také zapotřebí pracovat s manažery, jelikož se objevily částečné 

slabiny v komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným pracovníkem. Mezi silnější stránky 

patří pořádané firemní akce a tok informací.  

Následující šestá kapitola s názvem návrhy a doporučení navazovala na analýzu 

z předchozí kapitoly.  Byla rozdělena do čtyř kapitol dle dotazníkového průzkumu. Jak je 
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možné vidět, tak pracovníci Partners jsou spíše spokojeni s interní komunikací, nicméně je 

zde prostor pro zlepšení určitých interních komunikačních faktorů. Proto v této kapitole 

doporučuji společnosti Partners různé návrhy a nástroje interní komunikace tak, aby 

zlepšila své slabé stránky a ponechala své silné.  

Věřím, že cíl této práce se povedl splnit a díky tomu jsem se přesvědčil, že 

komunikace je jednou z velmi důležitých životních věcí. Ať už se jedná o firemní sektor 

nebo o komunikaci v mezilidských vztazích. Doufám, že mnou zjištěné nedostatky 

pomohou zlepšit interní komunikaci ve společnosti Partners financial services a.s. a že 

společnost Partners mé návrhy zhodnotí, příjme a aplikuje.  
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