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1. Úvod  

Správna komunikácia pomáha vytvárať pracovné vzťahy založené na otvorenosti, 

vzájomnom rešpekte, lojálnosti a dôvere. Pomocou komunikácie si zamestnanci podniku 

utvárajú a vyjasňujú názory na všetko, čo sa vo firme deje. Ak je komunikačný tok 

jednosmerný, dochádza k pocitu nedôvery voči nadriadeným. Dôležitú úlohu v 

komunikácii zohráva spätná väzba, ktorá pomáha eliminovať nepochopenie správy ako na 

strane odosielateľa, tak i na strane príjemcu. Správne fungujúca podniková komunikácia sa 

postará o to, že podriadení vedia presne, čo od nich vedenie očakáva, aký výkon práce 

majú podať a tiež nemajú strach predložiť managementu zlepšujúce návrhy, ktoré by 

podnik pozitívne ovplyvnili vo vývoji, alebo dokonca by mohol prekonať aj konkurenciu. 

Zároveň platí – pokiaľ sám zamestnanec nešíri vo svojom okolí dobré meno firmy, potom 

sa ani žiadna reklamná kampaň nepostará o „jej lesk“.  Zamestnanec má mať pocit, že je 

súčasťou firmy a môže prispieť svojimi názormi a myšlienkami k rozvoju a prosperite 

podniku a k jeho hospodárskemu rastu. 

Vnútrofiremná komunikácia spája všetky manažérske funkcie, tzn. plánovanie, 

organizovanie, personálnu prácu, vedenie ľudí i kontrolu a rovnako rozhoduje 

o efektívnom využívaní materiálnych i nemateriálnych zdrojov. 

Predmetom bakalárskej práce je interná komunikácia, keďže má pre riadenie podniku 

veľký význam.  

Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotenie efektivity vnútropodnikovej komunikácie 

na pracovisku. 

Efektivitu internej komunikácie som sledovala na vybranom oddelení pobočky svetovej 

spoločnosti, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami. Ako nástroj na získanie 

informácií o názoroch zamestnancov na tento problém som si vybrala sociologický 

prieskum. Pre účely sociologického prieskumu existuje niekoľko druhov výskumných 

metód. Spomedzi nich, pre veľké množstvo výhod, sa mi javila ako najlepšia alternatíva 

forma dotazníka. Sociologický prieskum som realizovala na oddelení, kde je zamestnaných 

35 rádových zamestnancov. Všetkým zamestnancom som odovzdala dotazníky, pričom 

som zdôraznila anonymitu, vysvetlila dôležitosť pravdivých odpovedí a poďakovala  

za spoluprácu pri realizácií sociologického prieskumu. Časovú etapu návratnosti 

vyplnených dotazníkov som určila v rozsahu 4 dní. Zamestnanci odovzdávali vyplnené 



2 
 

dotazníky svojmu priamemu nadriadenému. Z celkového množstva odovzdaných 

dotazníkov sa mi vrátilo 27 vyplnených. 

Prínosom tejto bakalárskej práce je navrhnutie takých krokov, ktoré by pomohli 

manažérom riešiť prieskumom zistené problémy v komunikácií so zamestnancami. 
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2. Vymedzenie komunikácie a jej efektivity 

2.1 Interpersonálna komunikácia 

Slovo komunikácia pochádza z latinského pôvodu slova „communicare“ a znamená 

spojenie, doprava, ale aj dorozumievací styk pomocou reči alebo iných znakových 

signálnych sústav. Ide o výmenu informácií medzi dvomi alebo viacerými jedincami alebo 

sociálnymi skupinami. Vďaka nej môžme vyjadriť svoje myšlienky, pocity, nápady, 

potreby, skúsenosti, vedomosti, príkazy a hodnotenia. 

2.1.1 Proces komunikácie  

Koontz a Weihrich (1993:507) definujú komunikáciu ako „prenos informácií  

od odosielateľa k príjemcovi za predpokladu, že príjemca informáciám porozumel.“ 

Komunikácia zahŕňa odosielateľa, prenos informácie kanálom a príjemcu. Začína 

myšlienkou na strane odosielateľa, ktorý ju zakóduje spôsobom zrozumiteľným i pre 

príjemcu. Kódovaním  myslíme napríklad prevedenie myšlienky do jazyka. Môže ísť 

o prevedenie myšlienky do jazyka počítača, lekárskeho jazyka atď. Odosielateľ a príjemca 

sú spojení komunikačnými kanálmi, ktorými sa informácie prenášajú. Pri komunikácií 

tvárou v tvár sú kanálom zvuky, pohyby tela a pohľady. Kombinácia viacerých 

komunikačných kanálov eliminuje prípadné neporozumenie na strane príjemcu. Kanály, 

ktoré navyše umožňujú vizuálny obraz majú výhodu voči ostatným. Príjemca myšlienku 

dekóduje a potom môže nastať jej pochopenie, poprípade nepochopenie.  

Ak odosielateľ i príjemca používajú symboly, ktoré majú podobný význam, potom môže 

byť komunikácia presná. Napríklad ak odosielateľ odovzdá myšlienku v ruskom jazyku, 

príjemca musí ruský jazyk ovládať, aby bola komunikácia efektívna.  
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Obr. 2.1 Proces komunikácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Odosielateľ                                                                  Príjemca 

   
 
 
 
 

 

Prameň: Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1993. str. 510  

2.1.2 Druhy komunikácie  

Mikuláštík (2003) člení komunikáciu na verbálnu a neverbálnu. Tieto dve formy 

komunikácie sa navzájom dopĺňajú, alebo môžu jedna suplovať druhú. Verbálne 

a neverbálne prejavy sú v niektorých situáciách v rozpore. Odosielateľ informácie niečo 

hovorí, ale jeho správanie tomu neodpovedá. Mikuláštík (2003) tento jav označuje ako 

dvojná väzba, teda rozpor medzi slovami a správaním. V prijímateľovi informácie  

to vyvoláva rozpaky, pretože nevie, ako má chápať to, čo mu bolo povedané. V týchto 

situáciách sa za dôveryhodnejšie považuje neverbálne správanie. Takéto prejavy 

nepodliehajú tak vysokej sebakontrole ako verbálne prejavy.   

Verbálna komunikácia 

Verbálna komunikácia predstavuje vyjadrovanie pomocou slov. Je však dôležité, že pri 

každej komunikácií je ich význam vždy sprevádzaný neverbálnymi prostriedkami a tónom 

reči. Mikuláštík (2003) zdôrazňuje predovšetkým hovorenú verbálnu komunikáciu. Tým, 

že rečník zosilňuje, alebo zoslabuje, spochybňuje, alebo potvrdzuje v obsahu prejavu, dáva 

najavo postoj, zaujatie, vrelosť, sympatiu a hnev. Odosielateľ informácie je dobrý rečník 

predovšetkým vtedy, keď uplatňuje vo svojom prejave prvky, ktoré bližšie špecifikuje 

Mikuláštík (2003): 
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Hlasitosť verbálneho prejavu - intenzita prejavu určuje, ako silno je hovoriaci zaujatý 

vecou, o ktorej hovorí, alebo ako silne sa snaží zapôsobiť na prijímateľov informácie. 

Odporúča sa hlasitosť obmieňať, čím zabránime možnej monotónnosti, ktorá pôsobí 

utlmujúco. Tichá reč býva predovšetkým znakom nesmelosti, hanblivosti, ale niekedy aj 

dôraz môže byť prezentovaný tichým, pomalým prejavom, ktorý je ale sprevádzaný 

výraznejšími neverbálnymi prejavmi. Hlasná reč môže predstavovať vitalitu, sebavedomie, 

priateľskosť a uvoľnenosť alebo zlé sebaovládanie. 

Výška tónu reči  - každý človek má odlišnú výšku a farbu hlasu, ktoré ovplyvňujú, ako je 

správa vnímaná prijímateľom informácie. Hlbší hlas pôsobí dôveryhodnejšie ako vyšší. 

Rýchlosť verbálneho prejavu – veľmi rýchla reč unavuje a spôsobuje nesústredenosť na 

strane prijímateľa, pretože ten musí vynaložiť viac úsilia na pochopenie a vnímanie. 

Tempo reči je vhodné meniť s ohľadom na to, čo hovoríme. Obsah, ktorý je náročnejší na 

pochopenie je vhodné hovoriť pomalšie a zreteľnejšie. Naopak technické témy sa dajú 

prezentovať rýchlejšie. Rýchle tempo reči je charakteristické pre ľudí s veľkým 

temperamentom, ale môže byť aj prejavom neviazanosti a nervozity. Pomalé tempo býva  

prejavom vecnosti, vyrovnanosti ale aj váhavosti. 

Plynulosť reči a pauzy - pauzy môžu byť úmyselné a neúmyselné. Neúmyselné môžu 

pôsobiť rušivo a znižujú úroveň prejavu. Úmyselné posilňujú účinnosť prejavu, pretože 

môžu mať rázny zmysel. Správne používanie páuz spôsobuje správne chápanie obsahu 

správy. Pauza môže byť výzvou, očakávaním, rešpektovaním práva na prejav 

komunikačného partnera atď. Ak niekoho počúvame  so zaujatím, tak to nie je preto, že 

hovorí plynulo, ale preto, že rečník vie meniť tempo reči v určitých okamihoch, vie meniť 

farbu a rýchlosť reči. Ak sú pauzy medzi slovami kratšie ako pol sekundy, reč pôsobí 

neprirodzene a zmätene. 

Kvalita reči - týka sa toho, v akej miere je odovzdávaná informácia vecná a zrozumiteľná. 

Ak je neurčitá a veľmi rozsiahla, jej kvalita sa znižuje.  

Chyby v reči - za chyby v reči považujeme nesprávnu výslovnosť, zadrhávanie, koktanie, 

prehĺtanie koncoviek, nevhodné slová a prehnaná artikulácia. Za chybu sa považuje tiež 

situácia, kedy rečník odbieha od hlavnej myšlienky k viacerým vedľajším. Táto situácia je 

prejavom malej koncentrácie na tému. Častou chybou je nedokončenie myšlienky.  
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Neverbálna komunikácia 

Neverbálna komunikácia je ovplyvnená kultúrnymi vplyvmi. Prejav, ktorý sa v niektorej 

krajine považuje za urážku, v inej krajine vyjadruje úctu. Väčšinu neverbálnych prejavov 

nadobúdame v detstve kopírovaním správania rodičov a tieto zvyky si nesieme so sebou 

celý život. Napr. niektorí ľudia sú veľmi energickí, spoločenskí, extrovertní. Iní sú labilní, 

výbušní a nevedia kontrolovane reagovať. Podľa Mikuláštíka (2006) neverbálne správy 

nám dávajú informácie o pocitoch a postojoch ľudí. Tento druh komunikácie nie je tak 

presný a efektívny ako komunikácia verbálna. Riziko nesprávnej interpretácie môžeme 

znížiť tým, že sa vyvarujeme predčasnému záveru. Až keď si vypočujeme a zhrnieme 

všetky verbálne a neverbálne signály, môžeme vyhodnocovať a reagovať s väčšou 

spoľahlivosťou. Najvýznamnejšie neverbálne prejavy sú v oblasti tváre a hlavy, pohyby 

rúk a ramien a nakoniec pozícia tela a nôh. Pokiaľ niekto venuje očnému kontaktu málo 

času počas rozhovoru, jeho komunikačný partner si o ňom môže myslieť, že je nesmelý 

a nevie vyjadriť svoj názor. Naopak, keď sa rečník prechádza, gestikuluje, mení intonáciu 

hlasu a je často v očnom kontakte s publikom, nervozitu vylúčime. 

Mikuláštík (2006:125) kategorizoval neverbálne prejavy do nasledujúcich okruhov:  

Mimika – vyjadruje to, čo jedinec prežíva, ale aj to, aký má vzťah k informácií 

a k objektu. Prekvapenie a údiv sa najviac prejavujú na čele. Pocit radosti je najviac vidieť 

v dolnej polovici tváre. Keď má človek podopretú bradu kĺbmi prstov, znamená to, že ho 

informácia zaujala. Otvorené ústa sú znakom nedostatočnej sebakontroly. Zdvihnuté 

obočie znamená nepochopenie alebo arogantný prístup.  

Gestika – zahŕňame  tu predovšetkým  zámerné pohyby rúk, hlavy, nôh. Používajú sa pri 

popisovaní veľkosti a tvaru, rozdelenia atď.  Keď sa človek udrie dlaňou do čela, znamená 

to, že si na niečo spomenul. Keď sa človek chytí za nos a hladí ho, znamená  

to zamyslenosť a kritický postoj alebo rozpaky. Ukazovanie rukou na partnera znamená 

agresivitu voči nemu. 

Posturika - pod týmto pojmom rozumieme držanie tela. Signalizuje nám emočný stav, 

zaujatie, postoj k partnerovi a k informácií. Dôležitá je vzájomná poloha tiel osôb, ktoré 

spolu komunikujú. Tá nám napovie, aký vzťah k sebe komunikační partneri majú. Pokiaľ 

sú pózy v zhode, ide o vytvorenie pozitívnych vzťahov. Pokiaľ si dvaja ľudia odovzdávajú 
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navzájom negatívne informácie, na ich póze je vidieť súhlasnosť a to tým,  

že obaja majú hlavy sklonené. 

Pohľady - očný kontakt nám pri komunikácií veľmi veľa napovie. Tam, kde  

je zriedkavý alebo kde úplne chýba, sa cíti príjemca správy neisto a tým aj menej slov  

je vyslovených. Ak chce niekto partnera v komunikácií ovplyvniť, pozerá sa iným 

spôsobom, ako keď komunikuje bez tohto zámeru. Preto ak chceme príjemcu správy 

zaujať, nemali by sme zabudnúť sústrediť pozornosť na očný kontakt. Tým upútame jeho 

pozornosť a vyvoláme možný záujem o informáciu zo strany príjemcu. 

Proxemika - týmto pojmom označujeme vzdialenosť osôb pri komunikácií. Čím  

sú si ľudia sympatickejší, tým sa táto vzdialenosť zmenšuje. Extroverti udržujú menší 

odstup ako introverti. Vzdialenosť pri komunikácií rozdeľujeme do štyroch základných 

skupín. Prvú skupinu tvorí intímna vzdialenosť, ktorá je charakterizovaná v rozmedzí  

od dotyku do pol metra. Táto vzdialenosť nie je vhodná pre ľudí, ktorí vedú pracovný 

rozhovor. Druhú skupinu tvorí osobná vzdialenosť, ktorá je charakteristická pre rozmedzie 

0,5 – 2 metre. Táto vzdialenosť je najviac implementovaná pri pracovných rozhovoroch. 

Skupinová vzdialenosť sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 10 metrov. Vyskytuje  

sa v situáciách, kedy jedinec komunikuje so skupinou v pracovnej hale, triede. Verejná 

vzdialenosť sa pohybuje vo rozmedzí od 2 do 100 metrov. Napríklad odovzdávanie 

informácií na námestí.  

Prostredie - je dôležitý znak, ktorý nám napovie veľmi veľa o osobe, s ktorou 

komunikujeme. Či je človek poriadkumilovný, či si zakladá na svojej moci, na svojom 

postavení, či je egocentrický, sociabilný, romantický alebo je voči svojmu prostrediu 

nevnímavý. Komunikujúci partneri sa cítia lepšie v prostredí, ktoré je príjemné, čisté, 

tiché. Takéto prostredie vyvoláva pocit pohody. 

2.1.3 Komunikačné šumy 

Podľa Weihricha a Koontza (1993) je komunikačný šum čokoľvek, čo narúša akúkoľvek 

časť komunikačného procesu. Ide o vplyvy, ktoré nepriaznivo pôsobia na odosielanie, 

samotný prenos alebo príjem oznámenia.  

Medzi veľké množstvo komunikačných šumov patrí napríklad hluk, ktorý môže rušiť 

správne myslenie a sústredenie na kódovanie a dekódovanie informácie. Ďalším 

negatívnym vplyvom, ktorý pôsobí na komunikačný proces je porucha komunikačného 

kanálu. Dôsledkom zlej interpretácie sa môže stať, že dekódovanie bude nepresné. Taktiež 
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ak si vytvorí príjemca predsudky, môže to viesť k nesprávnemu pochopeniu. Komunikačný 

šum môže spôsobiť aj cudzí jazyk a gestá, ktorým príjemca nerozumie, alebo si ich zle 

vysvetlí a tiež znížená pozornosť. 

Mikuláštík (2003) člení bariéry komunikácie na interné a externé:  

Interné bariéry komunikácie – bezprostredne sa týkajú účastníkov komunikačného 

procesu. Podľa Mikuláštíka (2003) je najčastejšou vnútornou bariérou obava z neúspechu, 

ktorá pôsobí na jedinca zväzujúcim spôsobom. Komunikujúci sa obáva osobného zlyhania, 

čo sa prejaví chvením hlasu a zníženou koncentráciou nad štylistikou prejavu. Rôzne 

problémy osobného charakteru a emócie môžu viesť k zníženiu sebakontroly a k narušeniu 

kontroly morálnych pravidiel. Ako bariéra sa tiež prejavujú rozdiely medzi účastníkmi 

komunikácie, ktorí nie sú ochotní rešpektovať nižšiu úroveň komunikačného partnera. 

Rozdiely môžu byť dané tiež kultúrou, používaním slangov, spisovného jazyka 

a odborného jazyka. Medzi ďalšie interné bariéry patria nesympatie voči komunikačnému 

partnerovi, prerušovanie reči, nepripravenosť na komunikovanie, fyzické nepohodlie, 

nesústredenosť na komunikáciu. 

Externé bariéry komunikácie - ako externá bariéra komunikácie môže pôsobiť 

nezvyčajné prostredie, ako napríklad nesprávna vzdialenosť alebo stôl medzi aktérmi. 

Vyrušovanie treťou osobou, vizuálne rozptyľovanie predstavujú taktiež externé bariéry 

v komunikácii. 

2.1.4 Spätná väzba  

Spätnou väzbou sa odosielateľ presvedčí o správnosti pochopenia informácie na strane 

príjemcu. Manažér by mal zisťovať realizáciu pokynu, ktorý vydal. Samotná akceptácia sa 

týka toho, ako sú pokyny na nižších úrovniach prijímané. Realizácia spätnej väzby nám 

ukáže, ako sú pokyny implementované v praxi. 

Bělohlávek (1996) uvádza niekoľko úrovni, ktorými prechádza spätná väzba: 

• Spätná väzba na úrovni vnímania. Ide o potvrdenie, že príjemca správu naozaj počul. 

Neznamená to však, že jej aj porozumel.  

• Spätná väzba na úrovni kódu. Príjemca zopakuje správu slovo od slova, ale nemusel 

jej porozumieť. 

• Spätná väzba na úrovni významu. Ide o dôkaz, že príjemca správne pochopil zmysel 

odkazu. Dá sa overiť prakticky – kontroluje splnenie príkazu.  
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V praxi je najistejšou úrovňou overenia práve spätná väzba na úrovni významu. Rovnako 

dôležité je z hľadiska spätnej väzby hodnotenie zamestnancov. Bedrnová, Nový a kol. 

(2002) popisujú účinnú i neúčinnú spätnú väzbu. Účinná spätná väzba je zameraná  

na pomoc zamestnancovi, je konkrétna, popisujúca, načasovaná, jasná, hodnotná 

a vyskytuje sa v situácií, kedy je zamestnanec schopný ju prijať. Neúčinná spätná väzba  

je zameraná na poníženie zamestnanca, je všeobecná, hodnotiaca, použitá náhodne, 

nezrozumiteľná a zaháňa zamestnanca do defenzívy. Efektívna spätná väzba má 

zamestnancovi pomáhať v zlepšení kvality. Preto je nevhodné, ak sa týka priamo osobnosti 

zamestnanca. Mala by sa zameriavať na jeho prácu.  

2.2 Komunikácia v organizácií 

Hloušková (1998:9) vysvetľuje vnútrofiremnú komunikáciu ako „proces, pri ktorom  

si zamestnanci utvárajú a vyjasňujú názory ku všetkému, čo sa vo firme deje.“ Preto je 

interná komunikácia podstatným nástrojom firemnej kultúry a nástrojom vyjasňovania 

firemných hodnôt. Okrem toho je aj prostriedkom motivačného prepojenia firmy. 

Kvalita vnútropodnikovej komunikácie ovplyvňuje úroveň riadenia organizácie. Podľa 

Bělohlávka (1996) v direktívnom systéme riadenia nie je potrebné zaoberať sa 

komunikáciou vo väčšej miere. Kanály, po ktorých sa informácie presúvali boli vopred 

určené a išlo predovšetkým o pokyny, kde sa neočakávala spätná väzba, ale správne 

splnenie príkazu. V súčasnosti však musia informácie prenikať všetkými úrovňami 

organizačnej štruktúry podniku čo najrýchlejšie, najzrozumiteľnejšie a v zachovanej 

podobe. Každé menšie narušenie môže ovplyvniť ďalší chod plánovania, organizovania, 

regulovania a kontroly. 

2.2.1 Funkcie komunikácie 

Funkciou komunikácie je podľa Hlouškovej (1998) zabezpečiť zladenie všetkých činností, 

ktoré sa v organizácií vykonávajú, aby mohla byť uskutočnená plynulá výroba alebo 

produkcia služieb. Weihrich a Koontz (1993) považujú komunikáciu za prostriedok, 

ktorým sú ľudia v organizácií vzájomne prepojení, aby mohli dosiahnuť spoločné ciele. 

Pomocou komunikácie sa dá v podniku dosiahnuť hospodársky rast, pretože internou 

formálnou komunikáciou sa dajú zistiť možné hrozby, nedostatky a mínusy, ktoré by mohli 

ovplyvniť ďalšiu existenciu podniku. Komunikácia nespája len úrovne organizačnej 

štruktúry daného podniku, ale spája ho aj s vonkajším prostredím. Podnik sa tak stáva 

otvoreným systémom, ktorý je v interakcii s vonkajším prostredím (viď. obr. 2.2.). 



10 
 

2.2.  Účel a funkcie komunikácie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prameň: Koontz H., Weihrich H. Management. 1993. s. 509 

Interná komunikácia má svoju nezastupiteľnú úlohu už pri zostavení cieľov podniku a pri 

spracovaní plánov, ktoré sú potrebné pre ich dosiahnutie. Je nevyhnutná pri efektívnom 

a výkonnom organizovaní ľudských a materiálnych zdrojov a pri výbere, rozvoji 

a hodnotení zamestnancov. Vedenie, prikazovanie, vytváranie vhodného pracovného 

prostredia a kontrolovanie sú manažérske úlohy, ktoré sa nezaobídu bez komunikácie  

so zamestnancami, ostatnými manažérmi a spolupracovníkmi vnútri firmy. Pomocou 

informačnej výmeny zisťujú manažéri potreby zákazníkov, disponibilitu dodávateľov, 

požiadavky akcionárov, vládne obmedzenia a záujmy spoločnosti. 

2.2.2 Ciele komunikácie 

Hloušková (1998) sformulovala ciele komunikácie do niekoľkých základných bodov. 

Prvým cieľom je utváranie a zmena postojov, a tým i zmena pracovného správania 

zamestnancov podniku. Ak je komunikácia správne postavená, tak sa to pozitívne prejaví 

na vzťahu zamestnancov k organizácií a na vzťahu k pracovným úlohám. Komunikáciou sa 

dá tiež dosiahnuť vzájomné pochopenie medzi vedením a ostatnými zamestnancami, medzi 

spolupracujúcimi útvarmi. Aby podnik fungoval správne, je dôležitá jeho informačná 

a motivačná prepojenosť, ktorá sa dá dosiahnuť výlučne efektívnou internou 

komunikáciou.  

Plánovanie Personalistika Organizovanie Vedení Kontrola 

KOMUNIKACE 

Vonkajšie 
prostredie 

• Zákazníci 

• Dodávatelia 

• Vláda 

• Spoločnosť 

• Ostatní 
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Ciele komunikácie budú dosiahnuté v tom prípade, ak sa vytvoria priaznivé podmienky, 

ktoré uvádza Hloušková (1998). Dôležité je, aby všetci zamestnanci poznali ciele firmy, 

prijali ich za prvoradú dôležitosť a ochotne ich realizovali. Nadriadení musia s nimi 

o cieľoch firmy komunikovať, aby si ich získali. 

Zamestnanci každého útvaru by mali poznať poslanie a ciele útvaru a jeho úlohu 

v dosahovaní firemných cieľov. Najskôr však vedúci musia sami správne pochopiť 

poslanie útvaru, v ktorom pracujú. Každý zamestnanec musí vedieť, čo sa od neho 

očakáva, aké sú jeho právomoci a zodpovednosť. Potom aj všetci zamestnanci vedia,  

čo sa smie, čo sa musí, čo sa oceňuje a čo sa trestá, kto o čom rozhoduje, aká forma 

spolupráce sa očakáva, aké sú pravidlá pre reprezentáciu firmy, aké náklady sa považujú  

za nevyhnutné a aké za nežiaduce, aké sú komunikačné kanály a ako sa používajú,  

čo sa eviduje a čo sa archivuje. 

Zamestnanci firmy by mali byť oboznámení o postojoch vedenia firmy k rôznym 

aktuálnym otázkam a zároveň by im mal byť poskytnutý dostatok informácií, ktoré 

využívajú pri svojej práci. Vedúci zamestnanci pravidelným hodnotením a pravidelnou 

spätnou väzbou zisťujú predpoklady, za ktorých podriadení dokážu zodpovedne plniť svoje 

úlohy.  

Formálna a neformálna komunikácia sa podporuje tak, aby bola uľahčená vnútrofiremná 

spolupráca a vytvárala sa žiaduca firemná kultúra. Dbá sa, aby aktivity, na ktorých  

sa podieľa viac spolupracovníkov boli dobre organizované a koordinované. Zároveň  

sa vytvárajú pozitívne postoje všetkých zamestnancov k firme, k jej predstaviteľom, 

k zákazníkom, k dodávateľom, odberateľom a konkurencii. V rámci priaznivých 

podmienok je žiaduce, ak sa vedúcim pracovníkom a manažérom poskytuje spätná väzba 

o tom, ako ich podriadení vnímajú ich vedenie.   

2.2.3 Komunikačné toky v organizácií 

Podľa Hlouškovej (1998) môže komunikácia vnútri firmy prebiehať medzi nadriadenými 

a podriadenými, medzi managementom a vlastníkmi, medzi spolupracovníkmi a medzi 

jednotlivými útvarmi. Toto však nie je jediná komunikácia vo firme. Hloušková (1998) 

pripomína i situácie, kedy sa informácie dostávajú k zamestnancom nielen slovami 

a písomnými dokumentmi, ale aj vďaka povesti firmy, managementu, firemnej vízii, 

stratégií a cieľu firmy, tradícií firmy, know-how, kultúre pracovného prostredia a mnohým 

iným javom vo firme. 
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Weihrich, Koontz (1993) rozlišujú tri typy komunikačných tokov: komunikácia zhora – 

dole, zdola – hore a diagonálna komunikácia. (viď. obr. 2.3.) 

 

Obr 2.3  Komunikační toky v organizácii 
 
 
 
 
 
 
                                                 horizontálny 
 
                                           zostupný                          vzostupný      diagonálny                 
 
 
 
 
 
Prameň: Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1993.  s. 514 

Komunikácia zhora – dole:  odosielateľom je osoba na vyššej organizačnej úrovni, 

príjemcom je jeho podriadený. Takýto druh komunikácie sa uplatňuje predovšetkým 

v organizáciách s autoritatívnym riadením a zahŕňa inštrukcie, pokyny, schôdzky, 

telefonáty. Na komunikačnej ceste k podriadeným často dochádza k strate časti informácie. 

Pre dosiahnutie istoty, že informácia bola pochopená správne sa odporúča uplatňovať 

spätnú väzbu. Informácia, ktorá prechádza cez niekoľko organizačných úrovni sa môže 

omeškať, preto niektorí manažéri stoja za tým, aby informácie boli odovzdané priamo tým, 

ktorých sa bezprostredne týkajú. 

 

Komunikácia zdola – hore: v takomto type komunikácie je odosielateľom osoba na nižšej 

organizačnej úrovni, príjemca je jeho nadriadený. Informácie, ktoré prechádzajú týmto 

tokom sú niekedy „očistené“ manažérmi, aby sa nepriaznivé informácie nedostali 

k najvyššiemu vedeniu. Kontrola však vyžaduje objektívny pohľad, pretože zatajený 

problém prináša so sebou reťaz ďalších negatívnych vplyvov. S týmto typom komunikácie 

sa stretneme predovšetkým v organizáciách, kde vládne demokratické prostredie. Medzi 

typické prostriedky patria: podávanie návrhov, konzultačné schôdzky, spoločné zasadania, 

neoficiálne rozhovory, praktiky „otvorených dverí“. 
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Priečna komunikácia : Priečna komunikácia zahŕňa horizontálny a diagonálny tok. 

Horizontálny tok informácií je medzi zamestnancami na rovnakej alebo 

podobnejorganizačnej úrovni. Ak sa informácie odovzdávajú medzi zamestnancami na 

rôznych organizačných úrovniach, medzi ktorými nie je priamy organizačný vzťah, 

hovoríme o diagonálnom informačnom toku. Tento typ komunikácie urýchľuje tok 

informácií. Priečna komunikácia by mala byť podporovaná len vtedy, ak je jasné, že jej 

existencia je nutná a poskytuje nadriadeným dôležité informácie. Takáto komunikácia 

môže niesť so sebou radu problémov, ale v dynamickom organizačnom prostredí je 

nevyhnutná. 

2.2.4 Prekážky a poruchy v komunikácií 

Komunikačné problémy sú mnohokrát príznakom vážnych problémov. Prekážky sa môžu 

vyskytnúť vo všetkých fázach komunikačného procesu. Weihrich a Koontz (1993)  

uvádzajú nasledovné: 

Nedostatočné plánovanie – kvalitná  komunikácia sa nezaobíde bez vzornej prípravy. Je 

veľkou chybou odosielať informáciu skôr, ako si celú záležitosť premyslíme. Preto je 

dôležité správne si naplánovať vhodný komunikačný kanál a čas. Ak by sme tak nespravili, 

zvýšilo by sa riziko nevhodnej spätnej väzby. Nedosiahli by sme efektivitu komunikácie. 

Nejasné predpoklady - predpoklady, ktoré nie sú vopred vyjasnené môžu spôsobiť 

nespokojnosť ako na strane odosielateľa, tak i na strane príjemcu. Táto skutočnosť 

nevyjasnených predpokladov môže ohroziť dobré meno podniku. 

Sémantická nejasnosť - ide o nejasnosť, ktorá môže byť úmyselná alebo náhodná. 

Dôležité je ujasnenie výrazov, ktoré sú pri komunikácií používané, aby nevznikol omyl. 

Komunikačné prekážky v medzinárodnom prostredí - tieto prekážky vznikajú hlavne 

vzhľadom ku kultúrnym, etickým a jazykovým odlišnostiam. Nie každá krajina má 

rovnaké kultúrne zvyky a tradície, ako krajina, s ktorou komunikuje, preto je vhodné zistiť 

vopred všetky možné hrozby, ktoré by mohli narušiť komunikačný proces 

z medzinárodného hľadiska. Tieto bariéry sa dajú odstrániť intenzívnymi kurzami, 

kvalifikovanými prekladateľmi, ktorí majú s danou krajinou osobné skúsenosti. 

Straty pri prenose - ak informácia prechádza cez viac úrovni organizačnej štruktúry, 

alebo cez viac osôb zúčastnených na komunikačnom procese, presnosť informácie 

postupne klesá. Horšou situáciou je, ak sa informácia zastaví, alebo zdrží v niektorom 
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prvku komunikačného procesu. Organizácie eliminujú túto skutočnosť používaním 

viacerých komunikačných kanálov. 

Nesústredené počúvanie a unáhlené hodnotenie - počúvanie vyžaduje úplnú 

sústredenosť a sebadisciplínu. Je dôležité najskôr veci porozumieť a až potom súhlasiť 

a reagovať. Chápavé počúvanie vedie k lepšej spolupráci medzi manažérmi. 

Neosobná komunikácia - neformálne stretnutia nemusia pre vrcholové vedenie skončiť 

vždy spokojnosťou na strane manažéra. Od zamestnancov sa mnohokrát dozvie 

o problémoch, ktoré je problematické riešiť, ale vždy je táto situácia lepšia, ako keby 

o nich nevedel vôbec nikto. 

Nedôvera, hrozby a obavy – komunikácia  môže byť značne narušená nedôverou, 

hrozbou a obavami. V prostredí, kde sa vyskytujú tieto javy je informácia prijímaná  

so skepsou a nechuťou dozvedieť sa niečo nové. Nedôvera môže byť výsledkom deja, kedy 

podriadený oznámil nadriadenému informácie, ktoré nie sú priaznivé pre vývoj podniku. 

Hoci tieto fakty boli pravdivé, zamestnanec bol potrestaný. Či už karhavým slovom alebo 

iným spôsobom. Dôvera sa v takomto prípade oslabuje. 

Hloušková (1998) považuje za podstatné problémy vnútrofiremnej komunikácie, s ktorými 

sa stretávajú odborní poradci vo výučbe líniových, stredných a vrcholových manažérov 

zastaralú organizáciu práce, hierarchický rozhodovací proces a veľmi vysokú hierarchickú 

štruktúru, nedostatočnú otvorenosť komunikácie, nedostatočnú snahu a záujem pochopiť 

svojho komunikačného partnera, nedostatky a v spätnej väzbe a prevažne jednosmernú 

vnútrofiremnú komunikáciu. 

Väčšina  podnikov má stále nízku efektivitu práce. Jednou z najvážnejších príčin je to,  

že majú prácu organizovanú podľa princípov. Činnosti, ktoré je potrebné vykonať  

sa rozdelia na jednotlivé operácie, ktorými sa zaoberajú špecialisti. Táto deľba práce mala 

výhody pri jednoduchej výrobe, kedy výrobca určoval, čo sa bude vyrábať. Dnes  

je výhodné, keď jeden tým alebo jeden odborník vykonáva prácu ako celok. Prináša to 

množstvo výhod: ušetria sa zamestnanci, vzrastie produktivita práce, zvýši sa kvalita,  

čo sa prejaví v spokojnosti zákazníkov. Problém nedostatočnej otvorenosti v komunikácií 

spočíva v tom, že väčšina zamestnancov sa bojí vyjadriť svoje názory a naopak, nadriadení 

zamestnanci nehovoria k zamestnancom na nižšej úrovni organizačnej štruktúry otvorene 

o probléme. Väčšinou volia komunikáciu, ktorá sa zameriava na zadávanie príkazov. 
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2.2.5 Eliminácia prekážok fungujúcej internej komunikácie 
a dosiahnutie jej efektivity 

Každý zamestnanec podáva najlepší výkon v zdravom prostredí firmy. Ide o prostredie, 

kde sa informácie nepoužívajú k manipulácií a nezákonným činnostiam, ale kde  

sa otvorene hovorí o všetkom, čo s firmou súvisí a kde má každý zamestnanec právo 

poznať neskreslené skutočnosti. Toto vedie k zdravým vzťahom, istote a kladnému postoju 

nielen k vlastnej práci, ale k celej firme. Je dôležité vytýčiť si komunikačnú politiku, ktorej 

zásady musí celý management dodržiavať.  

Nie je jednoduché, aby nastavené komunikácia prebiehala hladko, aby všetci dostali 

informácie v požadovanej kvalite, v potrebnom časovom rozpätí a aby všetci účastníci 

správne porozumeli informácií. Bedrnová a Nový (2002) považujú za efektívnu 

komunikáciu takú, pri ktorej za vzájomného rešpektovania partnerov dochádza k účelnej 

výmene informácií medzi subjektmi. Vzhľadom k rôznorodosti ľudí, ich postoju k firme 

a k ich loajalite je dôležité pre úspech firmy stanoviť pravidlá a zásady. 

Holá (2006) uvádza základné prvky nastavenia efektívnej komunikácie, ktoré v správnej 

kombinácií môžu pomôcť dobre naplánovať a realizovať prechod firmy na vyššiu úroveň 

internej komunikácie: vôľa managementu, nastavenia základných podmienok, nastavenia 

komunikačných kanálov, nastavenia spätnej väzby, interné školenie, externé školenie 

zamerané na komunikačné schopnosti, zlepšenie internej komunikácie na základe 

neustáleho udržiavania spätnej väzby a interný tréning komunikačných znalostí. 

Holá (2006) chápe problematiku internej komunikácie ako projekt. Riešenie projektu 

prechádza vytvorením časového harmonogramu; stanovením cieľov, ktoré musia byť 

merateľné, aby sme mohli zhodnotiť, či bol projekt úspešný; naplánovaním konkrétnej 

úlohy a určením zodpovednosti; vypracovaním rozpočtu a zaistením časových náväznosti. 

Je dôležité zmapovať súčasnú situáciu vo firme, zistiť, kde sa vyskytujú nedostatky 

v komunikácií a pripraviť ich nápravu. Pri realizácií celého projektu je nevyhnutná 

komunikácia so zamestnancami, pýtať sa, čo ich zaujíma a čo im v tomto smere chýba.  

Je veľmi dôležité udržiavať obojstrannú komunikáciu. Tu napomôžu aj neoficiálne 

„šeptandy“. Vďaka ním sa dozvieme to, čo sa pri formálnej komunikácií tají, teda 

neskreslený pohľad zamestnanca na problém. 

Ak je vnútrofiremná komunikácia efektívna, tak aj pracovníci sú informačne a motivačne 

prepojení. Ak budú mať dostatok informácií pre svoju prácu, tak budú povzbudení a nie 



16 
 

demotivovaní, čo sa prejaví v ich ochote spolupracovať zlepšovať svoje pracovné výkony. 

Hloušková (1998:13) uvádza nasledujúce základné predpoklady fungovania systému 

vnútrofiremnej komunikácie: „odpovedajúca organizácia práce, odborná i ľudská kvalita 

managementu, kvalifikovaná personálna stratégia, kvalitná realizácia personálnej stratégie, 

pravidelné hodnotenie zamestnancov a spätná väzba od podriadených k vedúcim 

zamestnancom, výcvik vrcholového vedenia firmy, dodržiavanie komunikačných zásad 

a komunikačnej etiky vedúcimi zamestnancami firmy, úzka spolupráca vrcholového 

vedenia firmy s ostatnými skupinami vedúcich zamestnancov, osobné príklady 

manažérov.“ 

Podľa Hlouškovej (1998) má vrcholové vedenie firmy najväčšiu zodpovednosť za úroveň 

vnútrofiremnej komunikácie. Vrcholoví manažéri by mali v prvom rade sami chápať 

a správne realizovať svoje komunikačné činy, pretože toto je rozhodujúci krok v ich 

postavení. Tiež by mali vedieť, ako majú svoje činy a požiadavky vysvetliť tak, aby ich 

ostatní správne pochopili. Je veľkou chybou, ak si myslia, že ich postavenie im dáva právo 

nikomu nič nehovoriť. Každý zamestnanec by mal mať možnosť správaniu manažéra 

porozumieť. Bez vzájomného porozumenia neexistuje skutočne efektívna komunikácia.  

Je dôležité, aby podriadení videli jednotlivé stránky komunikácie ako inšpirujúce, 

poskytujúce príležitosti a výzvy. 

Bedrnová a Nový  (2002) sa zaoberajú v súvislosti so správnou komunikáciou pojmom 

asertivita. „Asertívny nie je človek, ktorý sa snaží presadiť za každých okolností. Asertívny 

prístup je výrazom toho, že človek dokáže žiť ako nezávislá osoba, ktorá ctí právo iných 

a dokáže rešpektovať ich názory. Zároveň to však vie zladiť s presadením svojich práv 

a vyjadrením vlastných názorov na situáciu alebo vec.“ Asertívny človek je jedinec, ktorý 

sa vie spontánne prejaviť, dokáže zvládnuť primeranú mieru sebaotvorenia, má schopnosť 

presadiť oprávnenú požiadavku, dokáže odmietnuť bez zbytočných pocitov viny 

a ospravedlnení, vie poskytnúť a zároveň prijať spätnú väzbu. 

Mikuláštík (2003:91) uvádza desatoro asertívnych ľudských práv: 

1) Človek má právo súdiť svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne 

zodpovedný. 

2) Človek má právo neponúkať žiadne ospravedlnenia a výhovorky ospravedlňujúce jeho 

správanie. 
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3) Človek má právo posúdiť, nakoľko a ako je zodpovedný za riešenie problémov 

druhých ľudí. 

4) Človek má právo zmeniť svoj názor. 

5) Človek má právo povedať „ja neviem.“ 

6) Človek má právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných. 

7) Človek má právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. 

8) Človek má právo robiť nelogické rozhodnutia. 

9) Človek má právo povedať „ja ti nerozumiem.“ 

10) Človek má právo povedať „je mi to jedno.“ 

2.2.6 Komunikačný audit 

Aby sme dosiahli zdokonalenie komunikácie v organizácií, je vhodné využiť komunikačný 

audit. Sústredí sa na kontrolu komunikačných taktík, sietí a činností. Podľa Weihricha 

a Koontza (1993:522) sa audit zameriava na štyri siete: 

1) „ Regulačná alebo úlohovo orientovaná sieť, vzťahujúca sa k taktikám, postupom 

a k vzájomným vzťahom medzi nadriadenými a podriadenými zamestnancami. 

2) Inovačná sieť zahrňujúca riešenie problémov, schôdzky a návrhy na zmeny. 

3) Integračná sieť, ktorá sa týka pochvál, odmien, povýšení a ďalších záležitostí, ktoré 

spájajú podnikové ciele s individuálnymi potrebami. 

4) Informatívne inštruktívna sieť, ktorá zahŕňa publikácie spoločnosti, nástenné správy 

a neoficiálne informácie.“ 

Komunikačný audit sa nepoužíva iba na riešenie problémov, ale mal by sa využívať  

ako preventívny nástroj. Audit sa podľa Weihricha a Koontza (1993:522) uskutočňuje 

pozorovaním, pomocou dotazníkov, rozhovorov a analýzou písaných dokumentov.  
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3. Dotazník ako optimálna technika zberu empirických dát 

3.1 Metódy a techniky sociologického výskumu 

Pre efektívne riadenie podniku je nevyhnutné mať k dispozícií adekvátne množstvo 

informácií. Ich základným zdrojom je sociologický empirický výskum. Nový a Surynek 

(2006:252) definujú sociologický výskum ako „základný zdroj sociálnych informácií pre 

rozhodovacie procesy. Je to metóda, ktorá má nezastupiteľné miesto pri poznávaní 

postojov, názorov, hodnotových orientácií a preferencií pracovných skupín. Plní nielen 

poznávaciu funkciu, ale taktiež jeho výsledky môžu viesť k motivácií či kontrole vo 

všetkých fázach riadiaceho procesu.“ 

Sociologický výskum býva využívaný v sociológii organizácie v dvoch situáciach: 

1) V podniku prebehli zmeny, ktoré mohli mať technologický, organizačný alebo iný 

charakter. Nastali nežiaduce prejavy, ako napr. zníženie kvality výroby, zvýšenie 

fluktuácie atď. V tomto prípade ma sociologický výskum odhaliť možné príčiny 

negatívnych javov v oblasti sociálnej reality a dodatočne navrhnúť opatrenia, ktoré by 

mohli eliminovať dôsledky. Alebo je pred uskutočnením organizačnej zmeny sociologický 

výskum uskutočnený ako súčasť prípravných prác. Môže vopred identifikovať možné 

zdroje konfliktov a ďalších negatívnych dopadov. 

2) Alebo je nutné v podniku zmapovať situáciu na konkrétnu činnosť. Aby sme zistili, 

v akom stave je sledovaný jav. Sociologický výskum nám napovie, či sú potrebné kroky 

k náprave a dosiahnutiu efektívneho stavu a pomocou sociologického výskumu sa 

dozvieme, v akých oblastiach sa problém vyskytuje najčastejšie a aké následné opatrenia 

by mohli prispieť k optimálnemu stavu skúmaného javu. 

Sociologické výskumy sa zameriavajú v podnikoch najčastejšie na obsah podnikovej 

kultúry, image firmy, stabilizáciu zamestnancov a fluktuačné tendencie, priebeh a riadenie 

adaptačného procesu, skúmanie pracovných rolí alebo spokojnosti s nimi. 

Nový a Surynek (2006) rozdeľujú realizáciu empirického sociologického výskumu do 

troch etáp: 

1) prípravná etapa 

2) realizačná etapa 

3) etapa spracovania výsledkov a ich interpretácia 
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Prípravná etapa je najdôležitejšou etapou sociologického prieskumu. V závislosti na nej 

sa odvíja realizačná etapa a následne etapa spracovania výsledkov a ich interpretácia. 

V prípravnej fáze sa zameriavame predovšetkým na zistenie, či sa v danom sociálnom 

prostredí už skôr skúmaný problém riešil. Východiskom je určiť zadanie prieskumu, teda 

čo chceme skúmať. Po teoretickom preštudovaní problematiky ujasníme predmet 

skúmania. V ďalšom kroku sa zameriame na charakteristiku skúmaného prostredia. Aká je 

veľkosť, organizačná štruktúra a zameranie organizácie. Nakoniec vymedzíme ciele 

prieskumu podľa obsahu, čo zahŕňa splniteľnosť cieľov z hľadiska možností realizátorov 

prieskumu a z hľadiska formulácie cieľov (stručne, jednoznačne, zrozumiteľne). 

Realizačná etapa je orientovaná predovšetkým na prípravu výskumného terénu a vlastné 

získanie sociálnych informácií. Nevyhnutnou podmienkou získania objektívnych 

informácií je primeraná motivácia zamestnancov. Ich nezodpovedný prístup môže 

znehodnotiť celkové výsledky. Je preto nutné vysvetliť respondentom cieľ, zámery 

i predpokladané využitie výsledkov výskumu a maximálne ich zainteresovať na jeho 

celkovom priebehu. Potom nasleduje vlastné získavanie sociálnych informácií v podobe 

predloženia a vyplnenia dotazníkov, anketových lístkov atď. Celá realizačná fáza je radou 

činností, ktoré musia byť organizované. 

Etapa spracovania výsledkov a ich interpretácia – najpoužívanejšie sociologické 

techniky – dotazník a štandardizovaný rozhovor – poskytujú údaje, ktoré chápeme ako 

údaje o hromadných javoch a sú štatisticky spracovateľné. Štatistické spracovanie 

empirických dát pripravuje materiál pre interpretáciu štatistických zistení k vecným 

informáciám. V priebehu interpretácie sa postupuje od znakov a indikátorov 

k pravidelnosti týchto väzieb a k overeniu vzťahov medzi sociálnymi javmi. Najskôr  

sa zameriame na jednoduchý popis existencie javov. V ďalších krokoch ide o posúdenie,  

či štatisticky významné súvislosti medzi javmi potvrdzujú možnosť vecnej súvislosti,  

či smer závislosti odpovedá vzťahu príčiny a následkov a či je možné z vysledovaných 

pravidelností odvodiť zákonitosti v skúmanej sociálnej realite. 

Metódy získavania empirických dát  

Surynek, Komárková a Kašparová (2001) členia metódy empirického výskumu do štyroch 

základných kategórií, ktoré odpovedajú zdrojom informácií. Prvú skupinu tvorí metóda 

získavania dát pýtaním sa. Používa sa najčastejšie a je založená na výpovediach ľudí, 

ktorým kladieme otázky. Druhou metódou je pozorovanie, ktoré zachytáva predovšetkým 
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správanie ľudí v najrôznejších situáciách, ich reakcie na meniace sa podnety, interakcie 

človeka s druhými ľuďmi atď. Tretia metóda sa nazýva experiment. V ňom výskumník 

mnohými spôsobmi vstupuje aktívne do skúmaných skutočností. Nesníma len obraz toho, 

čo existuje nezávisle na ňom, ale intervenuje a skúma reakcie. Uskutočňuje sa to buď 

v kontrolovaných laboratórnych podmienkach alebo v prirodzených podmienkach. 

Posledná metóda je analýza vecných skutočností, ktorá zahŕňa spontánne skutočnosti  

ale aj tie, ktoré boli zadané ako úlohy.  

3.2 Charakteristika dotazníka 

Pavlica  (2000) charakterizuje dotazník ako písomnú, viac formalizovanú podobu metódy 

pýtania sa. Podstata dotazníka spočíva v písomnom položení súboru otázok, na ktoré 

respondent odpovedá, poprípade položiek, s ktorými súhlasí či nesúhlasí, alebo z nich 

vyberá tú, ktorá je podľa neho najbližšie ku skutočnosti alebo jej naopak vôbec 

nezodpovedá. Nevýhodou dotazníka je, že v ňom nemôžeme použiť doplňujúce otázky. 

Preto musíme byť veľmi presní pri jeho zostavovaní. Zlá formulácia jednej otázky môže 

znamenať znehodnotenie celého dotazníka. Jeho výhoda spočíva napr. v obsiahnutí 

veľkého počtu respondentov (tisíce i desaťtisíce) a v jeho rozsiahlosti, kedy môže 

obsahovať až dvesto jednoduchých otázok.  

 Dotazník sa odovzdáva organizovane, čo znamená, že je zabezpečená kontrola, aby ho 

každý respondent po vyplnení odovzdal.  Respondenti, ktorým sú dotazníky osobne 

odovzdané, sa cítia voči výskumníkovi zaviazaní, a preto je možné od nich požadovať 

väčšie množstvo a viac podrobných informácií. Je to možné aj z toho dôvodu, že objekt 

a predmet výskumu sú vo veľmi úzkom vzťahu.  

3.2.1 Konštrukcia dotazníka 

Pavlica (2000) vychádza pri zostavovaní dotazníka z vymedzeného problému. U dlhšieho 

dotazníka je vhodné používať uzatvorené položky, ktoré sú menej vyčerpávajúce. 

U citlivejších otázok je vhodné voliť nepriamou formu a zároveň vytvárať kontrolné 

otázky, ktoré rozmiestňujeme v dotazníku s väčším odstupom.  Dotazník je najlepšie začať 

úvodnou inštrukciou, v ktorej vysvetlíme, aký cieľ je sledovaný daným výskumom.  

Je dôležité uistiť respondentov, že získané údaje nebudú zneužité. Zdvorilou žiadosťou 

o starostlivé vyplnenie je možné apelovať na uvedomenie si určitej zodpovednosti.  

Do úvodnej časti vkladáme kontaktné otázky, ktoré nám pomôžu získať respondenta pre 

spoluprácu. Na úvod volíme jednoduchšie otázky. V strednej časti začleňujeme otázky 
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zložitejšieho charakteru, ktoré úplne súvisia s výskumnou úlohou. Na záver začleňujeme 

otázky identifikačné. Je vhodné pripojiť poďakovanie. Je dôležité, aby respondent po 

vyplnení odchádzal s dobrým pocitom, mal by vedieť, že jeho odpovede sú dôležité 

a nápomocné. 

Dôležité je klásť dôraz na grafickú úpravu dotazníka, aby bol prehľadný a zrozumiteľný. 

Pred hlavným použitím dotazníka je nutné uskutočniť predvýskum, ktorý nám ukáže, či sú 

položky prijateľné, zrozumiteľné, či sú škály postačujúce atď. 

3.2.2 Základné druhy otázok 

Pavlica a kol. (2000) rozlišujú tri formy položiek. Prvú formu tvoria uzatvorené položky. 

Poskytujú dve alebo viac vopred formulovaných alternatív odpovedí, z ktorých respondent 

vyberá podľa vlastného uváženia. Niekedy sa používa dichotomná otázka, ktorá poskytuje 

možnosti Áno / Nie, Súhlasím / Nesúhlasím. Niekedy k tomuto typu priraďujeme aj 

možnosť Neviem, ktorá nemá z hľadiska výskumu veľký význam a respondenti po nej 

často siahajú v prípade nerozhodnosti alebo nezáujmu. U otázok, ktoré ponúkajú viac 

variant odpovedí, je podstatné formulovať odpoveď tak, aby si respondent mohol vybrať tú 

najvhodnejšiu a zároveň by mali predstavovať celé kontinuum od jedného pólu k pólu 

opačnému. Teda by mali postupne prechádzať od kladného postoja i otázke až k úplnému 

nesúhlasu. Napr. Úplne súhlasím / Súhlasím / Nesúhlasím / Vôbec nesúhlasím /Neviem. 

Výhoda uzatvorených položiek spočíva v dosahovaní väčšej jednotnosti merania  a tým aj 

k väčšej spoľahlivosti. Na druhej strane však existuje riziko povrchnosti takto získaných 

odpovedí, ktoré sa nedostanú za vopred vymedzený rámec možností.  

Polootvorené otázky poskytujú možné varianty odpovedí. Ako posledná alternatíva býva 

uvádzaná alternatíva s vlastnou formuláciou odpovedí.  

Tretiu formu tvoria škálové otázky. Ide o otázky, ktoré sú zamerané na rôzne problémové 

okruhy. Týmto sa znižuje riziko nepochopenia jednej položky a získava sa tak pohľad na 

skúmaný jav z viacerých uhlov. Za celý súbor otázok vypočítame priemer, čo je súhrnný 

ukazateľ. Každá alternatíva má určitú bodovú hodnotu. Po dosadení bodov ich sčítame 

a vydelíme počtom položiek.  

Podľa Pavlica a kol. (2000) môžu byť otázky formulované priamou a nepriamou formou. 

Priama formulácia sa zameriava na osobu respondenta, pýtame sa priamo na jeho názor, 

pocit a záujem. Nepriamou formuláciou sa pýtame v tretej osobe.  
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3.2.3 Výhody a nevýhody dotazníka 

Pri výbere vhodnej techniky zisťovania informácií kladením otázok je dôležité prihliadať 

na výhody a nevýhody každej z nich. Rovnako ako anketa alebo rozhovor, aj dotazník má 

svoje kladné i záporné stránky. 

Podľa Surynka, Komárkovej a Kašparovej (2001) patrí medzi pozitíva dotazníka 

predovšetkým ekonomická výhoda. Na realizáciu dotazníka nie je potrebný veľký počet 

osôb, ktorí by sa museli podieľať na jeho príprave, realizácií a vyhodnotení a taktiež 

nevyžaduje technicky náročné vybavenie. Ďalšími výhodami sú rýchlosť a dostupnosť 

informácií. Respondenti v relatívne krátkom čase poskytnú dostatok informácií, ktoré 

potrebujeme k zhodnoteniu sledovaného problému. Respondent si určuje tempo 

vyplňovania podľa seba, pre niekoho je výhodnejšie, ak nie je tvárou v tvár neznámej 

osobe. Významnou výhodou je anonymita, ktorá v konečnom dôsledku zabezpečí väčšiu 

objektivitu odpovedí. 

Negatívne stránky sa prejavujú predovšetkým v nižšej návratnosti, možnosti 

nezodpovedania niektorej otázky, možnosti nepochopenia otázky a v nemožnosti opravy 

chýb vo formulácií alebo obsahu otázok v dotazníku. Podľa Surynka, Komárkovej 

a Kašparovej (2001) sa dá ochota vyplňovania dotazníka zvýšiť jeho primeranou dĺžkou, 

správnou pilotážou, dobre formulovaným sprievodným listom a čo najvyššou mierou 

odosobnenia. 
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4. Realizácia prieskumu vo firme a návrh opatrení pre 

odstránenie zistených nedostatkov 

4.1 Charakteristika podniku 

Prieskum, ktorého cieľom je zmapovať úroveň a efektivitu internej komunikácie  

na pracovisku som realizovala v spoločnosti, ktorá sa zaoberá informačnými 

technológiami. Pobočka medzinárodnej spoločnosti sa nachádza v Žiline. V súčasnej dobe 

zamestnáva približne 400 softvérových vývojárov. Takmer všetci zamestnanci sú muži 

s vysokoškolským vzdelaním. Ženy zastávajú predovšetkým pozície na ekonomickom 

úseku pobočky. 

 Ťažiskovou činnosťou spoločnosti je tvorba softvérových aplikácií pre mobilné rádiové 

siete GSM, UMTS, EDGE, ďalej vývoj inteligentných sietí, systémov riadenia sietí, alebo 

riadiacich systémov pre železnice. Spomínaná pobočka spoločnosti začala svoju činnosť 

15. októbra 2000. V súčasnej dobe je jej primárnou činnosťou vývoj medicínskeho 

softvéru Ďalšie pobočky sa nachádzajú v Bratislave, Košiciach a Piešťanoch. Spoločnosť 

má pobočky v mnohých štátoch, ktoré medzi sebou spolupracujú a vytvárajú tak silnú 

konkurencieschopnosť spoločnosti. Prieskum som  realizovala  

na vybranom oddelení pobočky spoločnosti s nasledujúcou organizačnou štruktúrou: 

Obr. č. 4. 1 Organizačná štruktúra oddelenia pobočky v Žiline 

 

 

Prameň: Interný zdroj oddelenia pobočky 

Vedúci odboru 

Vedúci oddelenia Vedúci oddelenia 

18 softvérových 
vývojárov 

17 softvérových 
vývojárov 
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4.2 Popis sociologického prieskumu 

4.2.1 Popis prípravnej fázy 

Pre účely sociologického prieskumu existuje niekoľko druhov výskumných metód. 

Spomedzi nich, pre veľké množstvo výhod, sa mi javila ako najlepšia alternatíva forma 

dotazníka. Pri tejto forme nie je potrebný osobný kontakt s každým respondentom  

a aj napriek tomu sa získa potrebné množstvo informácií, ktoré sú potrebné pre 

vyhodnotenie skúmanej problematiky. Zo sociodemografických znakov ako pohlavie, vek 

a vzdelanie som upustila na základe toho, že skupina respondentov sa javila ako veľmi 

homogénna. Skupinu tvorili muži s vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou 

vo svojom odbore.  

Otázky som sa snažila formulovať jasne a konkrétne, aby pri ich vyhodnocovaní nedošlo 

k neobjektívnemu a nejednoznačnému interpretovaniu údajov. Oslovila som 35 

respondentov, ktorí pracujú ako softvéroví vývojári. Ich priamy nadriadený je vedúci 

oddelenia.  

Otázky sú v dotazníku (viď. Príloha č. 1) rozdelené do skupín podľa skúmanej oblasti 

internej komunikácie. Prvá otázka je jednoduchá, kontaktná, aby sme respondenta 

motivovali k vyplňovaniu dotazníka. Ostatné otázky sú rozdelené na dve hlavné skupiny: 

otázky zamerané na zostupnú komunikáciu a otázky zamerané na vzostupnú komunikáciu.  

Prvé štyri otázky sú zamerané na obsah zostupnej komunikácie. Nasledujúcich šesť otázok 

skúma mieru spokojnosti respondentov s nástrojmi zostupnej komunikácie. Po nich 

nasledujú štyri otázky, ktorými sa pýtame na problémy zostupnej komunikácie. Otázky 

zamerané na vzostupnú komunikáciu sú štruktúrované nasledovne: tri otázky sú zamerané 

na obsah vzostupnej komunikácie, štyri otázky zisťujú spokojnosť zamestnancov 

s využívaním jednotlivých nástrojov komunikácie, na problémy vzostupnej komunikácie 

sú zamerané štyri otázky. Posledných 5 otázok zisťuje spokojnosť respondentov 

s poradami na ich pracovisku.  

V dotazníku som použila 32 škálových otázok, ktoré mali pevne stanovené nasledujúce 

varianty odpovedí:  

 

Rozhodne áno Skôr áno Skôr nie Rozhodne nie Neviem 
4 3 2 1 0 
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Pre spracovanie štatistických výsledkov som použila vážený aritmetický priemer, ktorého 

váhy sú relatívne frekvencie. Vypočíta sa podľa vzťahu: 
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x = VAP – vážený aritmetický priemer 

in  - počet jednotiek i-tej triedy 

ix - hodnota i-tej triedy 

4.2.2 Popis realizačnej fázy 

Dotazníky som na oddelenie doručila osobne, kde som za asistencie vedúceho oddelenia 

oslovila jeho podriadených zamestnancov a požiadala o pravdivé informácie pri 

vyplňovaní dotazníka, pričom som zdôraznila anonymitu a poďakovala za čas strávený pri 

vyplňovaní. Nakoľko neboli v zamestnaní prítomní všetci zamestnanci, dobu návratnosti 

dotazníkov som stanovila v rozsahu štyroch dní. Vyplnené dotazníky odovzdávali 

zamestnanci osobne svojmu priamemu nadriadenému. Na oddelení som odovzdala 35 

dotazníkov, pričom vyplnených a odovzdaných bolo 27, čo je 77% z celkového množstva. 

Pri samotnom vyplňovaní dotazníkov respondenti nevyžadovali moju prítomnosť. 

V priebehu prieskumu sa nevyskytli žiadne problémy odhliadnuc od nestopercentnej 

návratnosti dotazníkov. 

4.2.3 Analýza výsledkov prieskumu 

Otázka č.1. Považujete komunikáciu na Vašom pracovisku za efektívnu? 

33%

56%

11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie
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Takmer všetci považujú komunikáciu na pracovisku za efektívnu. Viac ako 1/10 opýtaných 

vníma internú komunikáciu ako menej efektívnu. Výrazný súhlas respondentov s tým, že 

komunikácia na pracovisku je efektívna sa premietol do priemernej hodnoty váženého 

aritmetického priemeru, ktorého hodnota je 3,22.  

Otázka č. 2. Ste spokojný s podnikovými informáciami od Vášho vedúceho? 

       

33%

44%

19%

4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

 
 

Výrazná väčšina opýtaných je spokojná s podnikovými informáciami, ktoré dostávajú od 

vedúceho. Nespokojnosť vyjadrila viac ako 1/5 opýtaných. Priemerná spokojnosť 

opýtaných s podnikovými informáciami od vedúceho je relatívne vysoká, čo vyjadruje 

vážený aritmetický priemer, ktorý má hodnotu 3,07. 

Otázka č. 3. Ste spokojný s pracovnými inštrukciami od Vášho vedúceho? 

   

48%

37%

7%
4% 4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem
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Výrazná väčšina opýtaných prejavila spokojnosť s pracovnými inštrukciami od vedúceho. 

Iba nízke percento opýtaných vyjadrilo svoju nespokojnosť. Toto rozloženie odpovedí sa 

premietlo do konečného údaja o priemernej spokojnosti s pracovnými inštrukciami od 

vedúceho, čo vyjadruje vážený aritmetický priemer (3,22). 

Otázka č. 4. Ste spokojný s informáciami, ktoré sa týkajú súvislosti Vašej práce 

s prácou ostatných zamestnancov? 

22%

52%

26%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

 

Viac ako 2/3 opýtaných vyjadrili spokojnosť s informáciami, ktoré sa týkajú súvislosti 

práce s prácou ostatných zamestnancov. Nespokojnosť vyjadrilo 26%. Vážený aritmetický 

priemer má hodnotu 2,96 a vyjadruje spokojnosť zamestnancov s informáciami, ktoré sa 

týkajú súvislosti ich práce s prácou ostatných zamestnancov. 

Otázka č. 5. Ste spokojný s tým, ako Váš vedúci prejavuje spokojnosť s Vašou 

prácou? 

45%

41%

7%
7%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

neviem
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Takmer všetkým respondentom vyhovuje, ako ich vedúci prejavuje spokojnosť s ich 

prácou. Malé percento opýtaných vyjadrilo nespokojnosť. Výrazne pozitívny postoj 

k tomu, ako vedúci vyjadruje spokojnosť s prácou zamestnancov sa premietol  

do priemernej hodnoty váženého aritmetického priemeru (3,15). 

Otázka č. 6. Ste spokojný s tým, ako Váš vedúci využíva nasledujúce spôsoby 

komunikácie s podriadenými? 

6. 1 porady 

33%

60%

7%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

 

Takmer všetkým opýtaným vyhovuje, ako vedúci využíva porady ako spôsob 

komunikácie. Pretože iba nízke percento (7%) uviedlo nespokojnosť, vážený aritmetický 

priemer tak nadobudol hodnotu 3,26, čo odráža výsledný názor opýtaných na spokojnosť 

s tým, ako ich vedúci využíva porady ako spôsob komunikácie. 
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6. 2 individuálne schôdzky 

33%

52%

15%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

 

Podobne ako pri predchádzajúcej otázke, aj v tomto prípade je výrazná väčšina spokojná 

s komunikáciou s vedúcim spôsobom individuálnych schôdzok. Nespokojnosť vyjadrila 

ani nie 1/5 opýtaných. Priemerná spokojnosť opýtaných s individuálnymi schôdzkami 

s vedúcim ako spôsobom komunikácie je vysoká (3,19). 

6. 3 telefónne rozhovory 

33%

45%

11%

11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

neviem

 

Výrazná väčšina opýtaných vyjadrila spokojnosť so spôsobom komunikácie s vedúcim 

prostredníctvom telefónu. 11% sa k problematike nevedelo vyjadriť alebo tento spôsob 

komunikácie nevyužíva. Rovnaký podiel opýtaných nie je spokojných so spôsobom 

komunikácie prostredníctvom telefónu. Pretože väčšiemu podielu komunikácia 
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prostredníctvom nevyhovuje alebo sa respondenti nevedeli k otázke vyjadriť, vážený 

aritmetický priemer tak nadobudol hodnotu 2,89. 

6. 4 e-mail 

37%

48%

7%
4% 4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

E-mail ako spôsob komunikácie s vedúcim vyhovuje veľkej väčšine opýtaných. 7% 

respondentov nie je spokojných s tým, ako ich vedúci využíva tento spôsob komunikácie. 

Vážený aritmetický priemer vykazuje hodnotu 3,11, čo odráža výsledný názor opýtaných 

na spokojnosť s využívaním e-mailu ako spôsobu komunikácie, ktorý využíva ich vedúci. 

6. 5 nástenky 
 

     

19%

33%

15%

33%

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Spokojnosť s využívaním nástenky , ako spôsob komunikácie, vyjadrila prevažná menšina 

(1/5) opýtaných. Ostatní respondenti sa zhodli na názore, že s využívaním nástenky ako 
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spôsobom komunikácie nie sú spokojní alebo nevedia jednoznačne odpovedať, čo môže 

znamenať aj to, že na ich pracovisku sa nástenky využívajú veľmi zanedbateľne. O tomto 

svedčí aj veľmi nízka hodnota váženého aritmetického priemeru (1,37). 

6. 6 prostredníctvom tretej osoby 

26%

19%

11%

44% skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Takmer tretina respondentov vyjadrila spokojnosť s týmto spôsobom komunikácie. 

Takmer polovica opýtaných sa k danej otázke nevedela vyjadriť, čo môže byť spôsobené aj 

tým, že tretiu osobu v komunikácii na pracovisku využívajú iba zriedka alebo vôbec. 

Negatívne sa vyjadrila viac ako desatina opýtaných. Vážený aritmetický priemer vykazuje 

hodnotu 1,26, čo odráža výsledný názor opýtaných na spokojnosť komunikácie 

prostredníctvom tretej osoby. 
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7. Ako nasledujúce problémy podľa Vás komplikujú komunikáciu medzi Vami 

a Vaším vedúcim? 

7.1 Má Váš vedúci dostatok informácií, ktoré od neho očakávate? 

26%

52%

7%

4%
11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Viac ako ¾  opýtaných sa vyjadrilo kladne k otázke, či má vedúci dostatok informácií, 

ktoré od neho zamestnanci očakávajú. Okrajovo (u 7%) sa u opýtaných objavil názor, že 

ich vedúci nemá dostatok informácií, ktoré by od neho potrebovali. Vážený aritmetický 

priemer vykazuje hodnotu 2,78, čo odráža výsledný názor na to, či má ich vedúci dostatok 

informácií, ktoré by od neho zamestnanci očakávali. 

7. 2 Má Váš vedúci záujem komunikovať s podriadenými? 

          

74%

11%

11%
4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

 

Takmer všetci respondenti sa zhodli na názore, že ich vedúci má záujem komunikovať 

s podriadenými. Viac ako desatina opýtaných sa priklonila k názoru, že vedúci tento 
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záujem nemá. Priemerná spokojnosť opýtaných so záujmom vedúceho komunikovať 

s podriadenými je relatívne vysoká, čo sa prejavilo aj vo váženom aritmetickom priemere, 

ktorého hodnota je 3,56. 

7. 3 Dokáže si Váš vedúci vyhradiť čas na komunikáciu s podriadenými? 

55%37%

4% 4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

 

Takmer všetci respondenti súhlasia s tým, že ich vedúci si dokáže vyhradiť čas na 

komunikáciu so zamestnancami. Okrajovo (4%) sa u opýtaných objavil názor, že vedúci si 

tento čas rozhodne nedokáže vyhradiť. Táto štruktúra odpovedí sa prejavila vo váženom 

aritmetickom priemere, ktorého hodnota je 3,44. 

7. 4 Poskytuje Vám Váš vedúci iné informácie, než ktoré naozaj z hľadiska času, 

kvality a množstva potrebujete? 

     

19%

11%

48%

15%

7%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem
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Viac ako polovica opýtaných sa zhodla na názore, že vedúci im neposkytuje informácie, 

ktoré z hľadiska času, kvality a množstva nepotrebujú. ¼ opýtaných sa zhodla, že vedúci 

im takéto informácie poskytuje. Vážený aritmetický priemer vykazuje hodnotu 2,19,  

čo vyjadruje názor opýtaných na to, či im ich vedúci poskytuje iné informácie, než ktoré 

naozaj z hľadiska času, kvality a množstva potrebujú. 

8. Ste spokojný s možnosťou odovzdávania svojmu vedúcemu nasledujúce typy 
informácií?  

8. 1 informácie o vzniknutých alebo očakávaných problémoch 

45%

41%

7%
7%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

 

Takmer všetci opýtaní vyjadrili svoju spokojnosť s možnosťou odovzdávania informácie 

o vzniknutých alebo očakávaných problémoch svojmu vedúcemu. Okrajovo (7%)  

sa objavil názor, že nie sú vôbec spokojní s možnosťou odovzdávania svojmu vedúcemu 

spomínaný typ informácií. Pomerne veľké množstvo súhlasných odpovedí sa prejavilo 

v hodnote váženého aritmetického priemeru (3,22). 
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8.2 návrhy riešenia týchto problémov 

26%

63%

11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

 

Výrazná väčšina prejavila spokojnosť s možnosťou odovzdávania návrhov riešenia 

problémov vedúcemu. Ostatní respondenti (11%) sa zhodli na názore, že skôr nie sú 

spokojní s možnosťou odovzdávania týchto návrhov riešenia problémov. Toto nízke 

percento nespokojnosti v malej miere ovplyvnilo vážený aritmetický priemer, ktorého 

hodnota je 3,15. 

8. 3 návrhy na zlepšenie efektivity pracovného postupu 

33%

44%

19%

4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

neviem

 

Výrazná väčšina opýtaných vyjadrila spokojnosť s možnosťou odovzdávania návrhov na 

zlepšenie efektivity pracovného postupu svojmu nadriadenému. Takmer 1/5 opýtaných sa 

prikláňa k názoru, že skôr nie sú spokojní s možnosťou odovzdávania takéhoto typu 

informácií svojmu vedúcemu. Pretože len mále množstvo opýtaných skôr nesúhlasilo 
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s možnosťou odovzdávania návrhov na zlepšenie efektivity pracovného postupu 

vedúcemu, tento podiel ovplyvnil len minimálne priemernú spokojnosť (3,04) s 

 možnosťou odovzdávania návrhov na zlepšenie efektivity pracovného postupu vedúcemu. 

9. Ako Vám vyhovujú nasledujúce spôsoby komunikácie medzi Vami a Vaším 

nadriadeným? 

9. 1 porady 

40%

37%

19%

4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

 

Väčšine opýtaných vyhovuje komunikácia s vedúcim prostredníctvom porád. Avšak 

takmer pätine respondentov porady ako spôsob komunikácie nevyhovujú a malému 

percentu (4%) tento spôsob komunikácie rozhodne nevyhovuje. Toto malé percento 

nesúhlasných odpovedí výrazne neovplyvnilo vážený aritmetický priemer, ktorého hodnota 

je 3,15. 
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9.2 individuálne schôdzky 

48%

33%

11%
4% 4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Spôsob komunikácie s nadriadeným prostredníctvom individuálnych schôdzok vyhovuje 

výraznej väčšine. Nízke percento respondentov (11%) by uprednostnila skôr iný spôsob 

komunikácie. Toto rozloženie odpovedí sa premietlo do konečného údaja o priemernej 

spokojnosti s individuálnymi schôdzkami ako spôsobom komunikácie, čo vyjadruje vážený 

aritmetický priemer (3,19). 

9. 3 telefónne rozhovory 

19%

37%

33%

7% 4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Menšia polovica respondentov vyjadrila svoju nespokojnosť s využívaním telefónu ako 

spôsobom komunikácie s vedúcim. Väčšine opýtaných tento spôsob komunikácie 

vyhovuje. Vážený aritmetický priemer vykazuje hodnotu 2,59, čo odráža výslednú 
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spokojnosť zamestnancov s využívaním telefónnych rozhovorov ako spôsobom 

komunikácie. 

9. 4 e-mail 

30%

48%

22%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

 

Veľké množstvo súhlasných odpovedí sa premietlo do váženého aritmetického priemeru, 

ktorý nadobudol hodnotu 3,04. Všetci ostatní respondenti sa priklonilo k názoru, že spôsob 

komunikácie prostredníctvom e-mailu im skôr nevyhovuje. 

9.5 prostredníctvom tretej osoby 

4%
11%

11%

48%

26%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Väčšia polovica respondentov sa prikláňa k názoru, že komunikácia prostredníctvom tretej 

osoby im nevyhovuje. Tretina opýtaných považuje tento spôsob komunikácie za 

vyhovujúci. Vysoké percento nesúhlasných odpovedí ovplyvnilo hodnotu váženého 

aritmetického priemeru, ktorá je 1,19. 
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10. Pociťujete na Vašom pracovisku nasledujúce problémy v komunikácií?  

10. 1 podriadení majú nedostatok príležitostí komunikovať s nadriadenými o práci 

11%
4%

26%

48%

11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Väčšina respondentov sa prikláňa k názoru, že majú dostatok príležitostí komunikovať 

s nadriadenými o práci. Tretina respondentov si myslí, že zamestnanci majú nedostatok 

takýchto príležitostí. Vážený aritmetický priemer nadobudol hodnotu 1,56, čo vyjadruje, že 

zamestnanci nepociťujú na pracovisku problém, ktorý spočíva v nedostatku príležitostí 

komunikovať s nadriadenými. 

10. 2 podriadení majú strach povedať vedúcemu niektoré typy informácií 

4% 4%

33%

48%

11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Väčšina respondentov si myslí, že zamestnanci nemajú strach povedať vedúcemu niektoré 

typy informácií. Necelá desatina opýtaných pociťuje strach povedať vedúcemu niektoré 

typy informácií. Vážený aritmetický priemer (1,41) vyjadruje, že zamestnanci nepociťujú 



40 
 

na pracovisku problém, ktorý by spočíval v tom, že podriadení majú strach povedať 

vedúcemu niektoré typy informácií, ktoré by mohol zneužiť voči ich osobe. 

10. 3 podriadení nevedia, koho majú informovať  (napr. o pracovnom probléme) 

4%

48%41%

7%

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Takmer všetci respondenti sa zhodli na názore, že vedia, koho majú informovať. Veľmi 

nízke percento (4%) opýtaných si myslí, že zamestnanci nevedia, koho majú osloviť 

s pracovným problémom. Vďaka prevahe nesúhlasných odpovedí nadobudol vážený 

aritmetický priemer hodnotu 1,48. 

10. 4 podriadení majú nedôveru voči vedúcemu, čo sa týka zneužitia informácií proti 

ich osobe 

4% 4%

19%

62%

11%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Výrazná väčšina respondentov sa zhodla na názore, že nemajú nedôveru voči vedúcemu, 

čo sa týka zneužitia informácií proti ich osobe. 8% respondentov si myslí, že by vedúci 
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mohol informácie proti ich osobe zneužiť. Vážený aritmetický priemer nadobudol hodnotu 

1,26 a to vďaka výraznému podielu nesúhlasných odpovedí. 

11. Ste spokojný s poradami na Vašom pracovisku, a to z hľadiska: 

11. 1 poskytnutia programu porady od vedúceho, aby ste si mohli pripraviť otázky 

alebo podklady pre pripadnú diskusiu? 

22%

42%

7%

7%

22%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Takmer 2/3 opýtaných vyjadrili spokojnosť s poskytnutím programu porady od vedúceho. 

Nízke percento (14%) vyjadrilo svoju nespokojnosť. Vážený aritmetický priemer vykazuje 

hodnotu 2,33, čo odráža výsledný názor opýtaných na spokojnosť s poskytnutím programu 

od vedúceho, aby sa mohli vopred pripraviť na prípadnú diskusiu. 

11. 2 frekvencie porád? 

22%

57%

7%

7%
7%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem
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Väčšina respondentov vyjadrila svoju spokojnosť s frekvenciou porád. Ostatní respondenti 

(14%) považujú frekvenciu porád za neprimeranú. Tento nesúhlasný postoj k spokojnosti 

s frekvenciou porád sa prejavil vo váženom aritmetickom priemere, ktorý nadobudol 

hodnotu 2,78. 

11. 3 konštruktívnych diskusií s kolegami o práci? 

26%

52%

11%

4%
7%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Výrazná väčšina vyjadrila spokojnosť s poradami z hľadiska konštruktívnych diskusií 

s kolegami o práci. Viac ako desatina opýtaných vyjadrila svoju nespokojnosť s poradami 

z hľadiska konštruktívnych diskusií s kolegami o práci. Väčšinová spokojnosť ovplyvnila 

vážený aritmetický priemer, ktorého hodnota je 2,85. 

11. 4 príležitostí, kedy sa stretnete  s ostatnými kolegami? 

37%

45%

7%

11%

rozhodne áno

skôr áno

rozhodne nie

neviem
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Z hľadiska príležitostí stretnutia sa s kolegami hodnotia zamestnanci porady vo veľkej 

miere kladne. Viac ako desatina respondentov sa nevie konkrétne vyjadriť k otázke. Malé 

percento respondentov (7%) z tohto hľadiska vyjadruje na otázku nesúhlasný názor. 

Vážený aritmetický priemer tak nadobudol hodnotu 2,89. 

11. 5 možnosti získať informácie pre ďalšiu prácu 

15%

62%

15%

4% 4%

rozhodne áno

skôr áno

skôr nie

rozhodne nie

neviem

 

Výrazná väčšina hodnotí porady kladne z hľadiska možnosti získania informácií pre ďalšiu 

prácu. Takmer 1/5 respondentov vyjadruje nespokojnosť s poradami z uvedeného hľadiska. 

Vážený aritmetický priemer vykazuje hodnotu 2,81, čo odráža výsledný názor opýtaných 

na spokojnosť s poradami z hľadiska možnosti získať informácie pre ďalšiu prácu. 

Podrobná tabuľka výsledkov prieskumu s absolútnymi hodnotami a VAP viď. Príloha č. 2. 

4.3 Hodnotenie výsledkov prieskumu a doporučenie na riešenie 
problémov 

Zostupná komunikácia 

Z výsledkov prieskumu je viditeľné, že komunikácia na pracovisku oddelenia, kde som 

realizovala sociologický prieskum je pomerne efektívna.  

Ukázalo sa, že zamestnanci sú prevažne spokojní s informáciami, ktoré dostávajú od 

svojho vedúceho. Taktiež pozitívne hodnotili spôsob, akým vedúci prejavuje spokojnosť 

s prácou svojich podriadených a ochotu vedúceho komunikovať s podriadenými. 

Zamestnanci sú najviac spokojní s poradami, individuálnymi schôdzkami, telefónnymi 

rozhovormi a e-mail-om ako spôsobmi komunikácie.  
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Problémové sa ukázalo využívanie násteniek a komunikácia prostredníctvom tretej osoby. 

Z výsledkov prieskumu je tiež viditeľný problém, že zamestnanci od vedúceho očakávajú 

viac informácií než im skutočne poskytuje. 

Komunikácia na spomínanom oddelení pobočky je pomerne efektívna, avšak existujú 

nedostatky, odstránením ktorých by sa interná komunikácia na pracovisku mohla zlepšiť. 

Na oddelení nie sú dostatočne využívané nástenky. Bolo by vhodné, keby boli umiestnené 

na viditeľných miestach a boli by na nich napríklad zrekapitulované denné, týždenné alebo 

mesačné povinnosti jednotlivých pracovných tímov, aktualizované novinky, oznamy 

o plánovaných pracovných zmenách, informácie o poradách atď. Zamestnanci by tak 

nemali pocit, že pre každú informáciu, o ktorú majú záujem musia osloviť manažéra, ale 

určite by na nástenke našli množstvo relevantných informácií. Problémovým sa ukázal 

nedostatok informácií, ktoré vedúci odovzdáva svojim podriadeným. Manažér by mal 

prehodnotiť, ktoré informácie by mohli byť zamestnancom užitočné pri vykonávaní ich 

práce a mal by im ich poskytnúť. Mohlo by sa tak predísť možným konfliktom, ktoré 

pramenia práve v nedostatku relevantných informácií, ktoré zamestnanci dostávajú.  

Vzostupná komunikácia 

Podmienky pre vzostupnú komunikáciu na oddelení, kde som realizovala prieskum sú 

priaznivé. Výrazná väčšina zamestnancov sa zhodla na tom, že nepociťujú problémy pri 

komunikácií s nadriadenými. Podriadení pozitívne hodnotili dostatok príležitostí 

komunikovať s vedúcimi oddelenia a výrazne nepociťujú problémy v tomto informačnom 

toku. Takmer všetky spôsoby komunikácie, ktoré zamestnanci využívajú pri komunikácií 

s vedúcimi im vyhovujú. 

Z výsledkov prieskumu sa ukázalo, že zamestnancom nevyhovuje komunikácia smerom 

k vedúcemu prostredníctvom telefónu. Zamestnanci vyjadrili v menšej miere nespokojnosť 

s možnosťou odovzdávania návrhov riešenia problémov a návrhov na zlepšenie efektivity 

pracovného postupu.  

Aby spomínané nedostatky nekomplikovali efektívnu komunikáciu na oddelení je vhodné 

zamyslieť sa nad ich odstránením. Zamestnancom nevyhovujú telefónne rozhovory, preto 

by bolo efektívne nahradiť ich iným spôsobom komunikácie. Najvhodnejším riešením by 

mohlo byť nahradiť tento spôsob komunikácie individuálnymi pracovnými schôdzkami, 

hoci sú náročné na čas, ale je to najefektívnejší spôsob komunikácie, nakoľko zamestnanci 

si tak najlepšie ujasnia odpovede na svoje otázky, pretože sa môžu v priebehu rozhovoru 
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pýtať a upresňovať získané informácie. Manažéri by mali byť ústretovejší voči návrhom 

riešení problémov a návrhom zlepšenia efektivity pracovného postupu. Niekedy môžu 

zamestnanci v pracovnom postupe zistiť problém skôr ako ich vedúci a vtedy je dobré, aby 

si manažéri vypočuli názor zamestnanca o tomto probléme, pretože mnohokrát má k nemu 

bližšie a pozná viac okolností ako samotní vedúci.  

Porady zamestnanci ohodnotili pozitívne. Z prieskumu vyplýva, že vedúci oddelenia dbajú 

na správnu organizáciu porád, podriadeným vyhovuje množstvo a kvalita informácií, ktoré 

sú im na poradách poskytnuté. Nevyskytujú sa väčšie nedostatky, ktoré by zamestnancom 

v rámci porád nevyhovovali. 
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5. Záver 

Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou nie len v bežnom živote, ale taktiež v efektívnom 

podnikaní. Aby sme komunikáciu v podniku považovali za efektívnu, mala by spĺňať 

mnoho požiadaviek. Komunikácia by mala byť jasná, zrozumiteľná, správne načasovaná, 

mala by byť realizovaná spätná väzba, mali by byť minimalizované komunikačné šumy, 

aby sa predišlo neefektívnej komunikácií a mnoho ďalších faktorov.  

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo na základe teoretických a praktických 

poznatkov zmapovať úroveň a efektivitu internej komunikácie na vybranom oddelení 

pobočky svetovej spoločnosti a následne navrhnúť opatrenia, ktoré by pomohli manažérom 

oddelenia riešiť problémy v komunikácií, ktoré boli zistené sociologickým prieskumom. 

Na získanie relevantných informácií o internej komunikácií na oddelení pobočky som si 

zvolila dotazovaciu techniku – dotazník. Po dohode s vedúcim oddelenia som oslovila  

35 rádových zamestnancov. Požiadala som ich o spoluprácu pri realizácií sociologického 

prieskumu, zdôraznila som dôležitosť anonymity pri vyplnení dotazníkov, kládla som 

dôraz na dôležitosť pravdivých odpovedí a následne som poďakovala za čas strávený 

vyplňovaním dotazníka. Návratnosť dotazníkov bola 27 kusov, čo predstavuje  

77% z celkového počtu oslovených zamestnancov.  

Z celkového vyhodnotenia dotazníka bolo jasné, že vedúci oddelenia, na ktorom bol 

prieskum realizovaný nezanedbáva tak dôležitú súčasť kultúry oddelenia ako je interná 

komunikácia. Vážený aritmetický priemer všetkých uvedených odpovedí na jednotlivé 

otázky bol takmer výborný, čo svedčí o tom, že zamestnanci sú všeobecne spokojní 

s internou komunikáciou na pracovisku. Z výsledkov prieskumu sa dá vyčítať, že vedúci 

oddelenia kladú dôraz na internú komunikáciu, poskytujú zamestnancom dostatočný 

priestor vyjadriť svoje názory, taktiež v dostačujúcej miere používajú vhodné spôsoby 

komunikácie, ako sú e-maily, telefónne rozhovory, individuálne schôdzky a porady. 

V konečnom dôsledku môžem zhodnotiť internú komunikáciu na vybranom oddelení ako 

efektívnu, avšak jej efektivita sa dá ešte zdokonaliť a to najmä v oblasti používania 

jednotlivých nástrojov komunikácie. 
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Príloha č. 1  

Dotazník 

Vážená pani, vážený pán, 

dovoľujem si poprosiť Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Cieľom prieskumu  
je zmapovať úroveň a efektivitu internej komunikácie na Vašom pracovisku. Váš 
nadriadený bude oboznámený až s vyhodnotenými výsledkami dotazníka, na základe 
ktorých budú navrhnuté účinné opatrenia, ktoré môžu skvalitniť komunikáciu 
predovšetkým medzi Vami a Vaším vedúcim. 

Pri každej otázke vyberte a zakrúžkujte len jednu odpoveď, ktorá najviac vyjadruje Váš 
názor. Odpovede sú priblížené na číselnej stupnici, ktorá znamená: 
 

Rozhodne áno Skôr áno Skôr nie Rozhodne nie Neviem 

4 3 2 1 0 

 

  Č. 
ot. 

Otázka Varianty 
odpovedí 

1. Považujete komunikáciu na Vašom pracovisku za efektívnu?  4  3  2  1  0 

2. Ste spokojný(á) s podnikovými informáciami od Vášho vedúceho? 4  3  2  1  0 

3. Ste spokojný(á) s pracovnými inštrukciami od Vášho vedúceho?  4  3  2  1  0 

4.  Ste spokojný(á) s informáciami, ktoré sa týkajú súvislosti Vašej 
práce s prácou ostatných zamestnancov? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 

4  3  2  1  0 

5. Ste spokojný(á) s tým, ako Váš  vedúci prejavuje spokojnosť 
s Vašou prácou? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 

4  3  2  1  0 

6. Ste spokojný(á) s tým, ako Váš vedúci využíva nasledujúce spôsoby 
komunikácie s podriadenými? 

 

6.1 porady .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   . 4  3  2  1  0 

6.2 individuálne schôdzky .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4  3  2  1  0 

6.3 telefónne rozhovory .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . 4  3  2  1  0 

6.4 e-mail .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . 4  3  2  1  0 

6.5 nástenky .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

6.6 prostredníctvom tretej osoby (odkazy asistentke) .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

 
 
 



 
 

 

7. Ako nasledujúce problémy podľa Vás komplikujú komunikáciu 
medzi Vami a Vaším vedúcim? 

 

7.1 Má Váš vedúci dostatok informácií, ktoré od neho očakávate? .   .   .   4  3  2  1  0 

7.2 Má Váš vedúci záujem komunikovať s podriadenými? .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

7.3 Dokáže si Váš vedúci vyhradiť čas na komunikáciu s podriadenými? 4  3  2  1  0 

7.4 Poskytuje Vám Váš vedúci  iné informácie, než ktoré naozaj 
z hľadiska času, kvality a množstva potrebujete? .   .   .   .   .   .   .   . 

 

4  3  2  1  0 

8. Ste spokojný(á) s možnosťou odovzdávania svojmu vedúcemu 
nasledujúce typy informácií? 

 

8.1 informácie o vzniknutých alebo očakávaných  problémoch   .   .   .   .   4  3  2  1  0 

8.2 návrhy riešenia týchto problémov .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

8.3 návrhy na zlepšenie efektivity pracovného postupu  .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

9. Ako Vám vyhovujú nasledujúce spôsoby komunikácie medzi Vami 
a Vaším nadriadeným? 

 

9.1 porady .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

9.2 individuálne schôdzky .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

9.3 telefónne rozhovory .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

9.4 e-mail  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

9.5 prostredníctvom tretej osoby (odkazy napr. cez asistentku).   .  .   .   .   4  3  2  1  0 

10. Pociťujete na Vašom pracovisku nasledujúce problémy 
v komunikácií? 

 

10.1 podriadení majú nedostatok príležitostí komunikovať 
s nadriadenými o práci .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

4  3  2  1  0 

10.2 podriadení majú strach povedať vedúcemu niektoré typy informácií 4  3  2  1  0 

10.3 podriadení nevedia, koho majú informovať (napr. o pracovnom 
probléme, o požiadavke) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

4  3  2  1  0 

10.4 podriadení majú nedôveru voči vedúcemu, čo sa týka zneužitia 
informácií proti ich osobe .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 

4  3  2  1  0 

 
 
 
 



 
 

 

11. Ste spokojný(á) s poradami na Vašom pracovisku, a to z hľadiska:  

11.1 poskytnutia programu porady od vedúceho, aby ste si mohli 
pripraviť otázky alebo podklady pre prípadnú diskusiu? .   .   .   .   .    

 

4  3  2  1  0 

11.2 frekvencie porád?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

11.3 konštruktívnych diskusií s kolegami o práci? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4  3  2  1  0 

11.4 príležitostí, kedy sa stretnete s ostatnými kolegami?  .   .   .   .   .   .   . 4  3  2  1  0 

11.5 možnosti získať dôležité informácie pre ďalšiu prácu ? .   .   .   .   .   .   4  3  2  1  0 

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste strávili pri vyplňovaní dotazníka, a za pravdivé informácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 
Tabuľka výsledkov prieskumu  

Varianty odpovedí 

(absolutné hodnoty) Č. 
otázky 

Otázka 

4 3 2 1 0 

VAP 

1. 
Považujete komunikáciu na Vašom pracovisku za 
efektívnu? 

9 15 3 0 0 3,22 

2. 
Ste spokojný(á) s podnikovými informáciami od 
Vášho vedúceho? 

9 12 5 1 0 3,07 

3. 
Ste spokojný(á) s pracovnými inštrukciami od 
Vášho vedúceho? 

13 10 2 1 1 3,22 

4. 
Ste spokojný(á) s informáciami, ktoré sa týkajú 
súvislosti Vašej práce s prácou ostatných 
zamestnancov? 

6 14 7 0 0 2,96 

5. 
Ste spokojný(á) s tým, ako Váš vedúci prejavuje 
spokojnosť s Vašou prácou? 

12 11 2 0 2 3,15 

6. 
Ste spokojný(á) s tým, ako Váš vedúci využíva nasledujúce spôsoby 
komunikácie s podriadenými? 

6.1 porady 9 16 2 0 0 3,26 

6.2 individuálne schôdzky 9 14 4 0 0 3,19 

6.3 telefónne rozhovory 9 12 3 0 3 2,89 

6.4 e-mail 10 13 2 1 1 3,11 

6.5 nástenky 0 5 9 4 9 1,37 

6.6 prostredníctvom tretej osoby 0 7 5 3 12 1,26 

7. 
Ako nasledujúce problémy podľa Vás komplikujú komunikáciu medzi Vami a 
Vaším vedúcim? 

7.1 
Má Váš vedúci dostatok informácií, ktoré od 
neho očakávate? 

7 14 2 1 3 2,78 

7.2 
Má Váš vedúci záujem komunikovať 
s podriadenými? 

20 3 3 1 0 3,56 

7.3 
Dokáže si Váš vedúci vyhradiť čas na 
komunikáciu s podriadenými? 

15 10 1 1 0 3,44 

7.4 
Poskytuje Vám Váš vedúci iné informácie, než 
ktoré naozaj z hľadiska času, kvality a množstva 
potrebujete? 

5 3 13 4 2 2,19 

 

 

 

 

 

 

Ste spokojný(á) s možnosťou odovzdávania svojmu vedúcemu nasledujúce typy 



 
 

Varianty odpovedí 

(absolutné hodnoty) Č. 
otázky 

Otázka 

4 3 2 1 0 

VAP 

8. informácií? 

8.1 
informácie o vzniknutých alebo očakávaných 
problémoch 

12 11 2 2 0 3,22 

8.2 návrhy riešenia týchto problémov 7 17 3 0 0 3,15 

8.3 návrhy na zlepšenie efektivity prac. postupu 9 12 5 0 1 3,04 

 

9. 

Ako Vám vyhovujú nasledujúce spôsoby komunikácie medzi Vami a Vaším 
nadriadeným? 

9.1 porady 11 10 5 1 0 3,15 

9.2 individuálne schôdzky 13 9 3 1 1 3,19 

9.3 telefónne rozhovory 5 10 9 2 1 2,59 

9.4 e-mail 8 13 6 0 0 3,04 

9.5 
prostredníctvom tretej osoby (odkazy napr. cez 
asistentku 

1 3 3 13 7 1,19 

10. Pociťujete na Vašom pracovisku nasledujúce problémy v komunikácií? 

10.1 
podriadení majú nedostatok príležitostí 
komunikovať s nadriadenými o práci 

3 1 7 13 3 1,56 

10.2 
podriadení majú strach povedať vedúcemu 
niektoré typy informácií 

1 1 9 13 3 1,41 

10.3 
podriadení nevedia, koho majú informovať (napr. 
o pracovnom probléme, o požiadavke) 

0 1 13 11 2 1,48 

10.4 
podriadení majú nedôveru voči vedúcemu, čo sa 
týka zneužitia informácií proti ich osobe 

1 1 5 17 3 1,26 

11. Ste spokojný(á) s poradami na Vašom pracovisku, a to z hľadiska: 

11.1 
poskytnutia programu porady od vedúceho, aby 
ste si mohli pripraviť otázky alebo podklady pre 
prípadnú diskusiu? 

6 11 2 2 6 2,33 

11.2 frekvencie porád? 6 15 2 2 2 2,78 

11.3 konštruktívnych diskusií s kolegami o práci? 7 14 3 1 2 2,85 

11.4 
príležitostí, kedy sa stretnete s ostatnými 
kolegami? 

10 12 0 2 3 2,89 

11.5 
možnosti získať dôležité informácie pre ďalšiu 
prácu? 

4 17 4 1 1 2,81 
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