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1. Úvod   

 

Potřeba  komunikovat se objevuje již v době dávno minulé, na úsvitu lidské civilizace, 

neboť  vzniká v podstatě ve chvíli, kdy lidé spojují svou individuální aktivitu 

k dosažení společného cíle a to dorozumět se, buď verbálními posunky  nebo lidskou 

řečí. Postupem času vznikala určitá dorozumívací technika, kterou lidé začali  vnímat 

a rozumět jí a tou byla komunikace. Správně komunikovat se svým okolím je důležité 

nejen v osobním životě, ale samozřejmě i v profesionálním. 

 

Dnešní moderní doba přináší zvýšené požadavky také na komunikaci ve firmě. Bez 

komunikace nemohou manažeři ovlivnit jedince a skupiny, nemohou je vést, aby 

svým výkonem dosáhli stanovené cíle. Úspěšné řízení proto vyžaduje, aby vedoucí 

pracovníci věnovali značnou pozornost produktivní komunikaci. Funkcí komunikace 

je zabezpečení jednoty veškerých činností organizace.  

 

Většina  vrcholových  i  středních manažerů však nemá jasnou představu, co na 

první pohled srozumitelný pojem – vnitrofiremní komunikace představuje. Také nemá 

jasnou představu o tom, co dělat, aby vnitrofiremní komunikace začala efektivně 

fungovat. Někteří z nich neumějí dostatečně komunikovat s druhými lidmi a jejich 

komunikace v rámci firmy vyznívá nemotivačně, zatímco opak je žádoucí. 

 

Cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků a praktických 

informací získaných dotazníkovým průzkumem provést analýzu a vyhodnocení 

současné situace vnitrofiremní komunikace na vybraných pracovištích v korejské 

společnosti Glovis Czech Republic s.r.o. 

 

Přínosem této práce by mělo být navržení určitých opatření, která by mohla zmírnit 

anebo odstranit zjištěné nedostatky  organizační struktury komplikující komunikaci 

mezi zaměstnanci. Významné pro vytváření efektivního systému komunikace 

v každé organizaci je především zvolení vhodných komunikačních cest, kterými se  

jednotlivé informace dostanou k příslušným manažerům a také naopak k jejich 

podřízeným.  



 2

 
 
 
 
 
 

Má diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické 

části je nastíněna obecná problematika vnitrofiremní komunikace, její přínos pro 

organizaci a způsoby získání relevantních informací o jejím současném stavu. 

V praktické části jsem na základě stávající organizační struktury zmapovala formální 

komunikační toky, kterými „proudí“ informace vertikálně (tj. mezi nadřízenými a 

podřízenými v obou směrech) a horizontálně (tj. mezi spolupracovníky na stejné 

úrovni).  

 

K získání potřebných dat nutných pro analýzu současného stavu  jsem zvolila 

techniku sociologického průzkumu, a to dotazník. Dotazník  měl zjistit, jak jsou 

zaměstnanci spokojeni s kvalitou komunikace. Průzkumu se zúčastnilo 20 

zaměstnanců středního managementu a 30 zaměstnanců dělnických profesí 

(operátoři při příjmu materiálu, operátoři obsluhující linku na montáž pneumatik).  
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2.   Základní problematika firemní komunikace a bariéry její 

efektivity  

 

2.1 Charakteristika  vnitrofiremní komunikace 

 

Základní podmínkou fungování každé organizace je efektivní komunikace. Jak uvádí 

Hloušková (1998), termín komunikace znamená styk, spojení a přenos informace. 

Vnitrofiremní komunikace potom znamená propojení firmy pomocí komunikace. 

Jedná se o takové propojení jednotlivých zaměstnanců firmy, které umožní vzájemné 

porozumění a skutečnou spolupráci, nejen formální plnění povinností. Pomocí 

komunikace si zaměstnanci organizace utvářejí a vyjasňují názory a postoje ke 

všemu, co se ve firmě děje. 

 

Systém vnitrofiremní komunikace vytváří podmínky pro relativně funkční průběh 

procesu komunikace. Proces komunikace je přenos informací od odesílatele 

k příjemci za předpokladu, že příjemce informaci porozuměl Koontz a Weihrich             

(1993). Aby však mohl proces efektivně proběhnout, musí být vytvořeny podmínky, a 

to především v podobě efektivního systému komunikace.  

 

Jak uvádí Bedrnová a Nový (2002), prvky systému komunikace v organizaci zahrnují 

komunikační tok mezi účastníky komunikace, obsah zprávy, způsob komunikace, 

časové vymezení komunikace, místo komunikace. 

 

2.2 Cíle vnitrofiremní komunikace a jejich dosažení 

 

Podle Hlouškové (1998) hlavní cíle vnitrofiremní komunikace jsou utváření, změna 

postojů, a tím i změna pracovního chování zaměstnanců firmy. Dále klade důraz na 

vzájemné pochopení (vedení a výkonní zaměstnanci, spolupracující oddělení) a v 

neposlední řadě se zmiňuje o informační a motivační propojenosti firmy. S tímto také 

souvisí fungování zpětnovazebního komunikačního systému. 
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K dosažení těchto cílů je potřeba vytvořit příznivé podmínky, které lze shrnout do  10-

ti bodů: 

1. Všichni zaměstnanci firmy znají cíle firmy, vnitřně je přijmou za záležitost 

prvořadé důležitosti a jsou ochotni je realizovat. To znamená, že s nimi musí 

jejich nadřízení o cílech firmy komunikovat, aby  je pro ně  získali. 

2. Zaměstnanci každého oddělení nebo pracovního týmu znají poslání a cíle 

oddělení či týmu a jeho rolí v dosahování firemních cílů. Jejich vedoucí musí 

nejdříve sami správně pochopit poslání, aby je mohli dokázat vysvětlit a objasnit 

svým spolupracovníkům, a jít jim osobním příkladem v jeho realizaci. 

3. Každý zaměstnanec ví, co se od něho očekává, jaká je jeho úloha v dosahování 

cílů týmu i celé firmy, jaké jsou jeho konkrétní úkoly.  Každý zaměstnanec musí 

dále vědět, jaké jsou jeho konkrétní úkoly, jaké jsou jeho pravomoce a jaká je 

jeho zodpovědnost. 

4. Všichni zaměstnanci firmy znají „základní pravidla hry“, tedy  to, co se nesmí a co 

se musí, co se oceňuje a co se trestá a jak, kdo o čem rozhoduje, jaká forma 

spolupráce se očekává, jaké jsou možnosti služebního a platového postupu, jaká 

jsou pravidla pro reprezentaci firmy, jaké náklady se považují za nezbytné a jaké 

již za nežádoucí atd.  

5. Zaměstnanci firmy jsou seznamováni s postoji vedení firmy k různým aktuálním 

otázkám, například při snížení cen výrobků konkurenční firmy apod. 

6. Každý zaměstnanec má od ostatních spolupracovníků dostatek informací 

potřebných pro svou práci. Předpokládá to schopnost pochopit, jaké informace 

druzí potřebují, a ochotu jim je poskytnout. 

7. Nadřízení mají představu o tom, jaké změny je třeba v budoucnu podporovat a 

v jakém pořadí (ve výrobě, ve službách, v pracovních postupech, v pracovních 

podmínkách, v kvalifikaci zaměstnanců, ve složení pracovního týmu atd.). 

8. Nadřízení znají předpoklady svých podřízených, za nichž dokáží plnit úkoly a 

přizpůsobit se změnám. Informace o tom získávají pravidelným hodnocením a 

pravidelnou zpětnou vazbou. 

9. Jsou podporovány formální i neformální pracovní vztahy tak, aby byla usnadněna 

vnitrofiremní spolupráce a vytvářela se žádoucí firemní kultura. 

10.  Aktivity, na nichž se podílí více spolupracovníků, jsou dobře organizovány a 

koordinovány. 
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2.3 Funkce a účel vnitropodnikové komunikace 

 

Funkcí  komunikace  je zabezpečit sjednocení veškerých činností organizace. Lze se 

na ni též dívat jako na prostředek, jehož pomocí jsou sociální vstupy zaváděny do 

sociálních systémů. Umožňuje upravovat chování, účelně využívat informací, 

dosahovat efektivních změn a dosahovat cílů. Přenos informací od jedné osoby má 

neobyčejný význam bez ohledu na to, v jakém prostředí k němu dochází. 

 

Komunikace je podle Koontze a Weihricha (1993) nutná pro: 

1. stanovení a sdělování cílů podniku, 

2. zpracování plánů  potřebných pro dosažení cílů, 

3. efektivní a výkonné organizování lidských a materiálních zdrojů, 

4. výběr, rozvoj a hodnocení pracovníků, 

5. vedení, přikazování a vytváření vhodného pracovního prostředí, 

6. kontrolování. 

 

Pomocí komunikace se firmy stávají otevřeným systémem, který je v integraci 

s vnějším prostředím a usnadňují vykonávání manažerských funkcí (viz. obr.  2.1). 

V současné době firmy vyžadují, aby informace proudily mnohem rychleji než dříve a 

aby manažer měl k dispozici informace potřebné pro vykonávání své manažerské 

funkce. Je známo, že manažeři jsou zaplaveni nadměrným množstvím 

nepodstatných informací a scházejí jim relevantní informace, které by jim usnadnily 

rozhodování. 
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Obr. 2.1  Účel a funkce komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen : Koontz, Weihrich, Management, 1993, str. 509  

 

2.4 Komunikační systémy v organizaci 

 

V současné době firmy vyžadují, aby informace proudily mnohem rychleji než 

kdykoliv před tím. Prudce roste i množství informací, které často vede k informační 

záplavě. Proto stále častěji vzniká požadavek ne na větší množství informací, ale na 

to, aby  byly relevantní. Je třeba určit, které informace zaměstnanci (to jsou manažeři 

i jejich podřízení) pro svoji práci potřebují Koontz a Weihrich (1993). 

  

V každé organizaci mohou existovat dva druhy systémů vnitrofiremní komunikace.  

Formální a neformální systém komunikace. 

 

Neformální systém komunikace  

 

Neformální systém komunikace je založen na neformální, spontánně vzniklé 

komunikační síti v organizaci. Neformální systém komunikace urychluje přenos 

informací a doplňuje mezery ve formální síti. Může potvrdit formální informaci, ale 

Plánování Personalistika Organizování Vedení lidí Kontrolování 

KOMUNIKACE 

Vnější 
prostředí: 

• Zákazníci 
• Dodavatelé 
• Vláda 
• Společnost 
• ostatní 
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také ji může popřít, což je jeho nevýhodou. Účastníky v systému jsou zaměstnanci, 

kteří jsou spojeni osobním přátelstvím, společnými zájmy, anebo pouze fyzickou 

blízkostí, např. v kanceláři. 

 

Formální systém komunikace 

 

Formální systém komunikace musí pagament každé organizace účelně a záměrně 

budovat. Tento systém musí splňovat určité vnitřní a vnější cíle. Formální 

komunikační systém je úzce provázán s organizační strukturou, která by měla 

poskytovat prostor pro komunikaci ve čtyřech různých směrech: sestupnou, 

vzestupnou, horizontální, a diagonální (viz. obr. 2.2). 

 

Obr. 2.2  Schéma komunikace v organizaci 

 

   

 

  

 

 

 

  

  
 
 
  

                                                                                                                 Vzestupná a sestupná komunikace 

                                                                                                                 Diagonální komunikace 

                                                                                                                 Horizontální komunikace 

 

Pramen: Donnely,Gibbson,Ivancevich, Management, 1997, str. 513  
 

Ivancevich a Matteson (1990) uvádějí, že je dobré každý ze směrů jeden po druhém 

ověřit. Toto prověření by nám mělo umožnit lépe poznat překážky efektivní 

komunikace a prostředky, které nám je pomohou překonat. 
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Sestupná komunikace 

 

Koontze a Weihrich (1993) zdůrazňují, že sestupná komunikace zajišťuje přenos 

určitých typů informací z pozice vyšší na pozici nižší, která je jí podřízená. Tato 

komunikace je používána zaměstnanci na vyšší organizační úrovni při řízení, 

ovlivňování aktivit a činnosti těch, kteří jsou v organizační hierarchii níže. Nadřízení 

užívají sestupnou komunikaci k předávání specifických pracovních pokynů a 

instrukcí. 

 

Podle Koontze a Weihricha (1993) existuje snaha manažerů o udržení a upevnění 

metod, postupů a strukturálního uspořádání v organizaci. Metodickými manuály, 

organizačními grafy, přehledy apod. Vedoucí sdělují lidem, jak organizace funguje a 

jaká je její struktura. 

 

Sestupná komunikace je používána rovněž k vyhodnocení pracovního procesu, 

začlenění zaměstnance do kolektivu a jeho ztotožněním se s myšlenkami a ideami 

organizace. Výsledky této komunikace nejsou vždy úspěšné. Informace se postupně 

posouvají k zaměstnancům na nižších úrovních.  

 

Vzestupná komunikace 

 

Vzestupná komunikace podle Koontze a Weihricha (1993) zajišťuje přenos určitých 

typů informací z pozice nižší na pozici vyšší. Výkonné organizace potřebují efektivní 

vzestupnou komunikaci ve stejné míře jako sestupnou komunikaci. V tomto případě 

je odesílatel informace na nižší organizační úrovni než příjemce informace. Budování 

efektivní  vzestupné komunikace je velice náročné, zejména ve větších firmách. 

 

Mezi nejpoužívanější nástroje vzestupné komunikace patří schránky, do nichž se 

vhazují návrhy a připomínky, dále skupinové schůze a porady, hlášení nadřízeným, 

systém žádostí a stížností (kniha přání a stížností ). 

 

Vzestupná komunikace je  pro manažery významná tím, že jim poskytuje zpětnou 

vazbu a usnadňuje jim efektivněji řídit podřízené, naopak podřízeným umožňuje 
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upozornit vlastní nejbližší nadřízené na problémy, mají možnost vyjádřit své vlastní 

názory a vytváří jim vhodnější podmínky pro participaci na řízení. 

 

Horizontální (laterální) komunikace 

 

Tato komunikace zajišťuje podle Koontze a Weihricha (1993) přenos určitých 

informací mezi pozicemi na stejné úrovni řízení. V mnoha organizacích bývá   

horizontální komunikace často přehlížena. Když vedoucí účtárny komunikuje 

s vedoucím útvaru marketingu o společném pracovním problému, jde o horizontální 

tok komunikace. I když zájem manažerů je primárně orientován na vertikální 

komunikaci, ukazuje se, že je nutné rozvíjet i horizontální komunikaci, protože tato 

komunikace je nutná pro koordinaci, plánování a rozhodování o úkolech například na 

společném projektu. 

 

Horizontální komunikaci lze používat dvěma  způsoby, a to přímým kontaktem (ústní 

formou), kde patří porady týmu, pracovních skupin, oddělení a útvarů, individuální 

schůzky a konzultace s kolegy a nepřímým kontaktem (písemnou formou), kde patří 

zápisy z porad, jednání a schůzí, intranet, nástěnné tabule, podnikové časopisy.  

 

Diagonální komunikace 

 

Diagonální komunikace slouží podle Koontze a Weihricha (1993) pro přenos určitých 

typů informací mezi pozicemi na různých úrovních řízení, které nejsou v přímém 

vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Ačkoliv je diagonální komunikace nejméně 

používaný komunikační kanál, je důležitá tehdy, kdy členové organizace potřebují 

urychlit tok informací. 

 

Tato komunikace umožňuje komunikaci mezi zaměstnanci „křížem po diagonále“.  

To znamená s lidmi v jiných úsecích nebo divizích, které mohou být v organizační 

struktuře podniku výše nebo níže postaveni. Její důležitost a význam vzrůstá 

v organizacích s maticovou organizační strukturou. 
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2.5 Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace 

 

Podle Holé (2006) písemná komunikace v současné době má častěji podobu 

elektronickou nežli papírovou. Záleží na tom, v jaké situaci, s kým a jaký problém 

manažer řeší. 

 

Osobní komunikaci je vhodné použít při jednání s neznámým či jen málo známým 

člověkem nebo v situaci, kdy se nedá použít písemná sdělení.  

Nevýhodou  osobní komunikace je její časová náročnost a zvýšené nároky na 

komunikační dovednosti manažera. Je to však jediný druh komunikace, který 

umožňuje všem zúčastněným ihned  přijímat a vysílat zpětnou vazbu. 

Prostředkem této formy komunikace je rozhovor, porada, diskuse, mítinky se 

zaměstnanci, ale taky různé společenské, kulturní a sportovní akce. 

 

Písemná komunikace umožňuje zachytit složité myšlenky, smlouvy a dohody. 

Dokáže přesně potvrdit a objasnit ústní informaci a rozšiřuje zprávy do řady míst. Její 

nevýhodou je, že neumožňuje průběžnou zpětnou vazbu. Je pracnější, zabere více 

času a je formálnější než osobní komunikace. Při písemné komunikaci je důležité 

používat k vyjádření svých názorů prostá a jasná slova a dát zprávě logickou 

strukturu. Prostředky psané komunikace jsou dopisy, zprávy, příkazy, směrnice a 

články. 

 

Elektronická komunikace nabývá v současné době stále většího významu. 

Umožňuje rychlý přenos velkého množství informací s vysokou přesností. Jedinou 

nevýhodou elektronické komunikace je fakt, že tyto zprávy nejsou právním 

dokumentem. Tato komunikace se opírá o elektronická média zahrnující intranet, 

internet, elektronickou  poštu, on-line chat zaměstnanců s jejich nadřízenými apod. 

Využívají se stále častěji, protože významně urychlují komunikaci, zvláště pokud 

zaměstnanci pracují na vzdálených pracovištích. Význam intranetu jako jednoho 

z hlavních komunikačních nástrojů roste. Jeho nevýhodou však je, že zbytečně často 

nahrazuje přímý kontakt mezi zaměstnanci a tím zvyšuje hrozbu vzájemného 

odcizení na pracovišti. 
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2.6   Komunikační bariéry a jejich efektivní řešení 

 

Jak zdůrazňují  Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997), manažeři považují poruchy 

v komunikaci za jeden z největších problémů. Skutečností však je, že komunikační 

problémy jsou často příznakem mnohem vážnějších problémů. Špatné plánování 

může být příčinou nejasného zaměření firmy, nevhodná organizační struktura může 

nepříznivě ovlivňovat komunikaci mezi organizačními jednotkami, nejasné standardy 

výkonnosti mohou vyvolat u manažera pocit nejistoty – neví, co se od něj očekává. 

 

Uvedené příklady naznačují, že vnímavý manažer by měl pátrat po příčinách 

komunikačních problémů místo toho, aby se snažil odstraňovat jejich následky. 

Překážky mohou existovat ve všech fázích komunikačního procesu – v odesílání, 

přenosu, příjmu i ve zpětné vazbě. 

 

Podle těchto autorů mohou jedinci zaměstnanci interpretovat tutéž komunikaci 

různým způsobem. Výsledkem je rozdíl mezi procesy zakódování a dekódování. 

Jsou-li oba procesy stejné u odesílatele zprávy i u příjemce, je komunikace 

nejefektivnější. Efektivní řešení manažerského problému závisí na tom, zda manažer 

osvojí vhodné postoje, názory, znalosti a zkušenosti, které povedou k úspěšnému 

nalezení řešení. 

 

Donnelly, Gibbon a Ivancevich (1997) uvádí následující bariéry v komunikaci: 

 

Selektivní vnímání – když  lidé dostanou informaci, jsou často schopni slyšet jen ty 

její části, které souhlasí s jejich názorem. Informace, které jsou v rozporu s předem  

utvořenou představou, buď nejsou vzaty na vědomí, nebo jsou překrouceny tak, aby 

potvrzovaly naše předem utvořené představy. 

 

Špatná schopnost naslouchat  - naslouchání by měla být věnována asi polovina 

času, kdy spolu nadřízený a podřízený hovoří, ale nebývá tomu tak, protože jedné 

nebo oběma osobám se nedaří naslouchat. Nedostatek v naslouchání může vyplývat 

z řady osobních vlastností. Například z toho, že mluvíme mnohem rychleji, než 

čteme. Výsledkem je, že posluchač se může pohybovat diskusí mnohem rychleji než 
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mluvící osoba. A to způsobuje, že máme špatné naslouchací návyky.    

 

Nízká věrohodnost zdroje 

Věrohodnost zdroje souvisí s tím, jakou míru důvěry chová zaměstnanec vůči jinému, 

se kterým komunikuje, co do jeho slov a činů. Úroveň věrohodnosti je ovlivněna 

věrohodností tohoto zaměstnance, kterou příjemce komunikátorovi připisuje, přímo 

ovlivňuje to, jak příjemce vidí a reaguje na slova, myšlenky a činy. 

 

Sémantické problémy 

Komunikace je předávání informací a myšlenek prostřednictvím obvyklých a 

známých symbolů.Informace můžeme předat pouze ve formě slov, která jsou obecně 

známými symboly. Protože slova mívají pro různé lidi významy, je možné, že 

komunikátor mluví stejným jazykem jako příjemce, ale přitom si nebudou rozumět. 

 

Filtrování informací 

Jedná se o pokus manipulovat s informací tak, aby ji příjemce vnímal jako pozitivní. 

Negativní část zprávy se zkracuje, aby vyzněla pozitivněji, než ve skutečnosti je. 

Člověk se vyskytuje u firemní vzestupné komunikace. Filtrování je mnohem méně 

časté u ploché organizační struktury. 

 

Časová tíseň 

Je to závažná překážka komunikace. Manažeři nemají čas komunikovat častěji 

s každým svým podřízeným. Opomenutí je chybou ve formálně předepsaném 

komunikačním systému. V časové tísni pak manažer nestačí sdělit nadřízenému 

všechny potřebné informace, anebo je naopak podřízený nestačí pochopit. 

 

Komunikační přetížení 

V důsledku rozvoje nových komunikačních technologií jsou manažeři často 

informacemi a údaji doslova zaplaveni. Důsledkem je, že nemohou absorbovat nebo 

přiměřeně reagovat na všechna sdělení, která k nim směřují. Proto je důležité zavést 

takový firemní systém komunikace, který bude zajišťovat řádné toky informací k těm, 

kteří je potřebují, nikoliv k těm, kteří je nepotřebují. 
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Koontz a Weihrich (1993) navíc uvádějí další bariéry: 

 

Nedostatečné plánování 

Jen málokdy je možné dosáhnout kvalitní komunikace bez náležité přípravy. Příliš 

často začínají zaměstnanci hovořit, aniž by si celou záležitost promysleli, naplánovali 

nebo stanovili cíl sdělení. 

 

Nejasné předpoklady 

Často dochází k tomu, že jsou opomíjeny důležité předpoklady, které se sdělením 

bezprostředně souvisejí. Nejasné předpoklady ze strany zaměstnance, který je 

odesílatelem i zaměstnance, který je příjemcem, mohou způsobit zmatky 

v komunikaci. 

 

Špatně vyjádřené sdělení 

I v případě, že myšlenka zaměstnance je zcela jasná, může její sdělení obsahovat 

nevhodná slova, nesouvislý, špatně strukturovaný, neohrabaný, frázovitý text, 

nevhodný žargon apod. 

 

Komunikační překážky v mezinárodním prostředí 

Komunikace v mezinárodním prostředí je značně obtížná vzhledem ke kulturním, 

etickým a jazykovým odlišnostem. 

 

Ztráty při přenosu 

Jestliže sdělení prochází přes několik osob, jeho přesnost postupně klesá, hrozí 

např. zadržení sdělení. Proto je nutné sdělení opakovat, nebo pro jeho přenos použít 

současně několik kanálů. 

 

Neosobní komunikace 

Efektivní komunikace mnohem víc než jednoduchý přenos informací k  

zaměstnancům. Vyžaduje kontakty „z očí do očí“ v prostředí otevřenosti a důvěry. 

 

Jedním ze způsobů, jak zvýšit účinnost formální komunikace je podle Koontze a 

Weihricha (1993) provést komunikační audit.  Audit je nástrojem pro kontrolu 
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komunikačních taktik, sítí a činností  (viz. obr. 2.3). 

 

Audit je zaměřen na tyto sítě: 

• Inovační síť – zahrnuje řešení problému, schůzky a návrhy na změny. 

• Informativně-instruktivní síť – publikace společnosti, nástěnné zprávy a 

neoficiální informace. 

• Integrační síť – pochvaly, odměny, povýšení a další záležitosti spojující 

podnikové cíle s individuálními potřebami. 

• Regulativní a úkolově orientované sítě – taktiky, postupy a vzájemné vztahy 

mezi nadřízenými a podřízenými. 

 

Obr. 2.3 Vztah komunikačních faktorů k cílům organizace 

 

 

Pramen: vlastní zpracování podle Koontz,Weihrich, Management, 1993, str. 521 

 

Jak upozorňují Koontze a Weihrich (1993), komunikační audit je nástrojem pro 

analyzování komunikace ve vztahu k mnoha klíčovým manažerským aktivitám. 

Používá se při vzniku problému, ale také preventivně. Audit lze provádět různými 

způsoby, např. pozorováním, pomocí dotazníků, rozhovorů a analýzou psaných 

dokumentů. Přestože počáteční audit komunikačního systému je vysoce žádoucí, je 

třeba, aby ho následovaly periodické zprávy. Doporučují pro překonání bariér 

bránícím efektivní komunikaci následující způsoby postupu a to, ujasnění účelu 

Cíle organizace 

Cílové chování  Cíle 
komunikační sítě 

Komunikační           
činnosti 

Komunikační 
techniky organ. 
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sdělení a stanovení si plánu pro dosažení požadovaného výsledku, při kódování i 

dekódování použít známých symbolů pro příjemce i odesílatele, zajistit si zpětnou 

vazbu u příjemce, zda porozuměl sdělení atd. 

 

2.6 Vazba komunikačních toků na organizační strukturu  

 

Cílem každého managementu je nalézt optimální specializaci zaměstnance v daném 

systému a realizovat jemu potřebnou koordinaci cestou pravomocí nadřízených, jež 

jsou zároveň odpovědni za plnění úkolů celé skupiny podřízených zaměstnanců. 

 

Z organizačního hlediska podle Lednického (2002) je  základním a nejjednodušším 

prvkem organizační struktury  pozice, kde rozeznává čtyři typy koordinace 

jednotlivých aktivit:  

 

• koordinace skupinovou vazbou, 

• koordinace postupnou vazbou, 

• koordinace vzájemnou vazbou, 

• koordinace týmovou vazbou. 

Ke zlepšení koordinace přispívá dle Lednického (2003) seskupování jednotlivých 

zaměstnanců a vytváření skupin. Tvorba skupin a proces seskupování zaměstnanců 

je ovlivněn řadou kritérií, mezi které patří především specializace a kvalifikace 

zaměstnanců, pracovní proces a funkce, které se mohou zabezpečit; čas a práce 

(rozdělení do směn), produkt (seskupení podle charakteru činnosti), zákazník 

(seskupování přihlíží k potřebám zákazníků), místo činnosti. 

 

2.8  Organizační rozpětí v systému komunikace 

 

Jedním z velice důležitých prvků organizační struktury je tzv. rozpětí řízení, které 

vyjadřuje počet přímo úměrných podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. Dle 

Koontze  a Weihricha  (1993) rozeznáváme úzké a široké rozpětí organizační 

struktury (viz. obr. č.  1.1 a 1.2). 
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Obr. 1.1  Schéma úzkého  rozpětí řízení 

 

Pramen : Koontz, Weihrich, Management, 1993,str. 237 

 

Toto organizační rozpětí  umožňuje využívat všechny typy komunikačních toků, a to 

jak toky vertikální, tak i horizontální a diagonální.  Koontz a Weihrich (1993) 

upozorňují, že úzké rozpětí řízení má některé výhody, ale také nevýhody (viz tab. 

1.1) 

 

Tab. 1.1 Výhody a nevýhody úzkého rozpětí řízení 

Výhody Nevýhody 

těsné vedení 
vedoucí mají tendenci angažovat se 

přímo v práci 

těsná kontrola velký počet organizačních úrovní 

rychlá komunikace mezi podřízenými a 
nadřízenými 

vyšší náklady vzhledem k velkému počtu 
řídících úrovní 

 

Pramen : Koontz, Weihrich, Management, 1993, str. 237 
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Obr. 1.2  Schéma  širokého  rozpětí řízení 

 

Pramen : Koontz . Weihrich, Management, 1993, str. 237 

 

Tento typ organizačního rozpětí už neumožňuje aplikovat diagonální komunikační tok 

a i sestupná komunikace je dosti náročná, aby manažer zajistil správné informování 

všech svých podřízených.   

 

Koontz a Weihrich (1993) upozorňují, že široké rozpětí řízení má rovněž některé 

výhody ale také nevýhody (viz tab. 1.2) 

 

Tab. 1.2  Výhody a nevýhody širokého rozpětí řízení 

Výhody Nevýhody 

vedoucí jsou nuceni delegovat 

pravomoci 

přetížení vedoucí mají tendenci 

k odkládání rozhodnutí 

musí být k dispozici jasná taktika nebezpečí, že vedoucí ztratí přehled 

podřízení musí být pečlivě vybíráni vyžaduje mimořádně kvalitní manažery 

 

Pramen : Koontz, Weihrich, Management, 1993, str. 237 

 

Podle Lednického (2002) organizační struktury tvoří v organizaci  základní skelet, 

který umožňuje plnit její plánované cíle. Z  obecného pohledu lze organizační formy 

rozdělit do tří základních skupin: 
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• formy dané účelem, 

• formy stavící na dělbě spolupráce, 

• formy zdůrazňující činnosti nebo jeho výsledek. 

 

Struktury v organizaci dané účelem lze členit na dva základní typy: 

• formální organizační struktura 

• neformální organizační struktura 

 

Formální organizační struktura je obecně chápána Lednickým (2002) jako účelová 

struktura organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku. Jedná se o 

vytvoření organizační struktury podle základních norem, tj. podle statutu firmy nebo 

podle organizačního řádu. 

 

Neformální organizační struktura vzniká na základě sítě osobních a sociálních 

vztahů, které nejsou vytvářeny ani požadovány formální organizační strukturou. 

Vznikají spontánně tím, že se lidé navzájem neformálně sdružují. Tato organizační 

struktura se sice neobjevuje na organizačním schématu, ale její význam je značný.  

 

2.9 Organizační architektura  

 

Organizační architekturou nazývá Lednický (2002)  projektování organizačních celků, 

ve kterých je vytvořen takový systém vztahů, jednání a chování příslušné skupiny 

lidí, jež vede k dosažení stanoveného cíle. 

 

Jde o postupně prováděný proces vytipování potřebných hlavních, obslužných a 

pomocných činností, provedení racionální dělby práce, racionálního sdružování 

účelně specializovaných činností do strukturálních útvarů, dořešení pravomocí a 

zodpovědnost za řízení, zajištění způsobu komunikace. Přitom projektování 

organizace musí respektovat měnící se situaci vytvářením pružné (flexibilní) 

struktury. Měnící se situací organizace máme na mysli změny v těchto oblastech: 

• změna v cílech organizace a tedy i v obsahu činnosti, 
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• změna ve vnějších podmínkách organizace, 

• změna ve velikosti organizace, 

• vývojové stádium organizace. 

 

V rámci organizačních architektur lze přístupy ve tvorbě organizace rozčlenit na 

racionalizaci, což přestavuje drobné úpravy stávající organizační struktury, 

reorganizaci, jež je chápána jako hlubší změna stávající struktury organizace, tvorbu 

nové organizace, jež představuje buď přestavbu stávající organizační strukturu či 

výstavbu nové struktury právě vzniklé organizace. 
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3. Průzkum jako způsob získávání relevantních 

empirických dat 

 

3.1 Základní metody sociologického průzkumu 

 

Podle Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) získávání primárních dat 

v sociologickém průzkumu a sociálně psychologickém výzkumu bývá většinou 

nejdůležitější a nejcitlivější operací empirického výzkumu. Chyby, jichž se výzkumník 

v průběhu sběru primárních dat dopustí, na rozdíl od jiných činností, není možné bez 

velkých dodatečných nákladů napravit. Řada technik níže uvedených slouží však i 

k získávání sekundárních dat. 

 

Kvalita získaných informací v empirickém výzkumu je závislá na tom, zda jsou 

použity skutečně objektivní metody výzkumu, a také na tom, zda jsou použity 

přiměřeně dané situaci. Jak uvádí Surynek, Komárková a Kašparová (2001), metody 

empirického výzkumu se většinou člení do čtyř základních kategorií, které odpovídají 

zdrojům informací. 

 

Dotazování – nejběžnější a nejčastěji využívaná metoda je založena na výpovědích 

lidí – dotázaných nebo jinak respondentů. 

 

Pozorování – zachycuje především chování lidí v nejrůznějších situacích, reakce lidí 

na měnící se podněty, interakce člověka s druhými lidmi i s předmětným prostředím. 

 

Experiment – v něm výzkumník mnoha různými způsoby vstupuje aktivně do 

zkoumaných skutečností. Nesnímá pouze obraz toho, co existuje nezávisle na něm, 

ale intervenuje, ovlivňuje situaci a zkoumá reakce, a to buď v přísně kontrolovaných 

laboratorních podmínkách, nebo i v přirozených podmínkách (tzv. přirozený 

experiment). 
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Analýza věcných skutečností – zahrnuje skutečnosti spontánně, tak ty, které byly 

zadány jako úkol. 

3.2 Dotazování 

 

Nástroje, které se opírají o výpovědi respondentů, se označují jako techniky 

dotazovací. Jednotlivé dotazovací techniky jak uvádí Surynek, Komárková a 

Kašparová (2001) lze od sebe odlišit podle řady kritérií. 

 

Podle stupně standardizace. Například standardizovaný rozhovor má předem 

naprosto pevně stanovený průběh a také formulace a pořadí otázek jsou pevně dány 

a nesmí se na nich nic měnit. Zároveň jsou podle přesných pravidel sestaveny normy 

hodnocení odpovědí, které udávají, jaké je rozložení tzv. standardních odpovědí. 

Standardní jsou instrukce a dotazy. Opačným příkladem z hlediska míry 

standardizace rozhovoru je pak naprosto volný rozhovor, kde je dáno jen téma, které 

se skutečně odvíjí situačně podle reakcí respondenta. 

 

Podle počtu respondentů, kteří jsou bezprostředně dotazováni. Podle tohoto 

hlediska se rozlišuje individuální osobní dotazování a dotazování skupiny, tzv. 

skupinový rozhovor. 

 

Podle formy (způsobu) dotazování.  Dotazování může mít formu osobní a 

neosobní, zprostředkovanou někým z médií. U písemného dotazování je nosičem 

informací tištěný papír. Dále se využívá telefonické nebo elektronické dotazování. 

 

Podle toho na koho se obrací a jaké je jeho zaměření.  Pak se hovoří o 

spotřebitelském výzkumu, mediálním výzkumu, průmyslovém výzkumu a dalších. 

 

Podle počtu témat. Monotématickým výzkumům se obvykle říká speciální výzkumy. 

U výzkumů, kde je spojeno několik vzájemně nesouvisejících témat, jde zpravidla o 

omnibusová šetření. Ta jsou úsporným řešením, pokud stačí k jednotlivým tématům 

položit několik relativně jednoduchých otázek. Bývá to obvykle v situaci, kdy 

podrobný speciální výzkum byl už dříve proveden a k dobře zmapovanému 
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výzkumnému problému je třeba doplnit další dílčí informaci nebo zajistit změnu 

v čase, tj. vývoj, který nastal od posledního zkoumání. 

Podle toho, zda se výzkumy provádějí u souboru respondentů jednorázově nebo 

opakovaně. Běžnější je požadavek na jednorázová šetření. Méně často se vyskytuje 

požadavek na to, aby stejní respondenti byli dotazováni opakovaně. Soubor 

respondentů opakovaně dotazovaných se označuje jako panel. 

 

3.3. Dotazník 

 

Písemné dotazování je velmi rozšířeným nástrojem získávání informací pomocí 

výpovědi respondenta. Spočívá v tom, že respondent sám písemně odpovídá na 

otázky v dotazníku. 

Dotazník má nespornou výhodu v tom, že je levnější než ústní dotazování, 

nedochází k nežádoucímu ovlivnění působením osoby tazatele a respondent  si sám 

určí dobu, která mu vyhovuje pro zodpovězení otázek. Naopak nevýhodu vidí 

Surynek, Komárková a Kašparová (2001) v tom, že je nižší návratnost než u 

osobního dotazování (snadnější je vyhodit nevyplněný dotazník než odmítnout 

žádost tazatele o rozhovor), dále možnost rozmýšlení si odpovědí nedovoluje 

zachytit často velmi důležité spontánní odpovědi, není možná kontrola, kdo skutečně 

dotazník vyplnil, zda ten, komu byl adresován, či někdo jiný a nejsou pod kontrolou 

podmínky (zejména rušivé vlivy), za kterých byl dotazník vyplňován. 

 

Jak by měl dotazník vypadat, popisují autoři Surynek, Komárková a Kašparová 

(2001). Měl by obsahovat náležitosti jako je oslovení respondenta, instrukce pro 

vyplnění dotazníku, otázky a nabízení odpovědí, poděkování respondentovi. 

 

Dotazník je vhodné začít úvodní instrukcí, ve které se respondentům vysvětlí, proč je 

dotazník předkládán a jaký cíl sleduje. Ujistíme respondenty, že získané údaje 

nebudou zneužity. Do úvodu se také zahrnují pokyny ke správnému vyplnění 

dotazníku, které je možné doplnit názorným příkladem. 

 

Součástí úvodní části dotazníku jsou kontaktní otázky, jimiž získáme respondenta 
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pro spolupráci a vytváříme důvěryhodný vztah, který by umožňoval autentické 

odpovědi. Klademe jednodušší dotazy, zaměřené především na získání fakt. Ve 

střední části dotazníku, přecházíme k obtížnějším otázkám různého typu, které plně 

souvisejí s výzkumným úkolem. Na závěr dotazníku se začleňují otázky identifikační 

a je i vhodné připojit poděkování. Respondent by měl po vyplnění dotazníku 

odcházet s dobrými pocity a měl vědět, že jeho odpovědi jsou důležité. 

 

Důležitou součástí dotazníku je jeho grafická úprava, ale i formální struktura 

dotazníku. Grafická úprava musí být přehledná, aby umožňovala respondentovi 

rychlou a snadnou orientaci. 

 

Otázky musí být ve vztahu ke zkoumanému problému, tzv. přirozené, jednotné, 

spontánní, aby nenutily dotazovaného ke složitým úvahám; jasné, přiměřeně dlouhé, 

obsahově srozumitelné, jednoznačné, aby respondent i tazatel rozuměli znění otázky 

stejně; jazykově srozumitelné je potřeba se vyvarovat odborným výrazům, cizím 

slovům apod. Otázky by neměly být sugestivní a neměly by respondenta přivádět do 

trapné situace. 

Podle toho, zda otázka obsahuje už alternativy odpovědí či nikoli, se otázky člení na 

uzavřené, otevřené a polootevřené. Podle toho, zda otázka má zjevný či skrytý 

význam, se člení na přímé a nepřímé. Podle funkce otázky v dotazníku se dělí otázky 

na instrumentální a meritorní. Podle toho, zda se při dotazování používají nějaké 

pomůcky či nikoli, se rozlišují otázky na ty, které vystačí jen s verbálním dotazem, a 

na ty, kde se vyžadují různé pomůcky (kartičky, obrázky, videozáznamy apod.). 

 

Jak správně formulovat otázky nastínili Surynek, Komárková a Kašparová (2001). 

Formulace otázek musí být taková, aby předvedla problémy stanovené v projektu do 

běžné řeči. Otázky v dotazníku musí být ve srozumitelné podobě všem budoucím 

respondentům. V případě, že je dotazován reprezentativní vzorek populace nebo 

osazenstvo ve firmách, kde jsou kromě vysokoškolsky i středoškolsky vzdělaných lidí 

i lidé vyučení nebo se základním vzděláním, se tvorba dotazníku musí řídit tím, aby 

rozuměl i ten nejméně vzdělaný nebo jazykově kultivovaný člověk. V takovém 

případě není ani možné používat specifických výrazů užších profesních, věkových 

apod. skupin. 
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3.4  Etapy sociologického průzkumu 

 

Sociologický výzkum chápe Nový (1997) jako cílevědomé, systematické a 

organizované získávání, zpracovávání a interpretaci informací o sociální dimenzi 

objektivní reality. V oblasti vnitrofiremního řízení je jen těžko nahraditelnou metodou 

poznávání postojů, názorů, hodnotových orientací a preferencí i jednání pracovníků a 

pracovních skupin. Plní jak poznávací, tak i motivační a kontrolní funkci na všech 

úrovních, ve všech oblastech a fázích řídícího procesu. 

 

Na základě dlouhodobých zkušeností Nový (1997) konstatuje, že sociologický 

výzkum bývá využíván v sociologii práce a řízení zpravidla v těchto situacích: 

 

1. Ve firmě proběhly určité změny, jež mohou mít technologický, organizační nebo 

jakýkoliv jiný charakter. Na rozdíl od předběžných očekávání došlo k některým 

negativním jevům, jako je např. snížení kvality výroby, zvýšená fluktuace, nízká 

motivační úroveň zaměstnanců apod. V těchto souvislostech má sociologický 

výzkum odhalit možné příčiny negativních jevů v oblasti sociální reality a dodatečně 

navrhnout opatření, jež by mohla eliminovat alespoň jejich nejzávažnější důsledky. 

 

2. Před uskutečněním závažnější organizační změny je jako součást přípravných 

prací uskutečněn sociologický výzkum, který umožní předem identifikovat možné 

zdroje konfliktů a dalších případných negativních dopadů. 

 

Ve firemních podmínkách jsou sociologické výzkumy podle Nového (1997) nejčastěji 

zaměřovány na strukturu názorů a postojů k podnikatelské strategii firmy, obsah a 

sílu podnikové kultury, identitu a image firmy, úroveň spokojenosti s prací (vztah k 

práci) a faktory, které ji ovlivňují, stabilizaci  zaměstnanců a fluktuační tendence, 

průběh a řízení adaptačních procesů, postavení některých specifických skupin 

pracovníků ve firmě (ženy, učni, pracovníci se změněnou pracovní schopností 

apod.), pracovní pozice a role jednotlivých profesních skupin zaměstnanců. 
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Realizaci empirického sociologického výzkumu (vydělujeme ze sociologického 

výzkumu tu část, která se odehrává v bezprostředním styku se sociální realitou) a 

nazýváme ji výzkumem empirickým s tím, že název přesně neodpovídá jeho obsahu, 

ale je již pevně zakotven ve všeobecném odborném povědomí) je možné rozdělit do 

tří etap: přípravné etapy, realizační etapy a etapy zpracování výsledků a jejich 

interpretace.  

 

1)  Přípravná etapa 

Nejnáročnější a současné nejdůležitější je etapa přípravná, která představuje sled 

základních kroků, jež v rozhodující míře ovlivní množství a konečnou kvalitu zís-

kaných sociálních informací. Přípravná etapa je završena zpracováním dokumentu 

nazývaného „Projekt výzkumu". Jeho součástí je: 

 

formulace cíle (cílů) výzkumu, charakteristika problémové situace - zadání 

výzkumu na podnikové úrovni musí vycházet z potřeb řešení zcela konkrétního 

problému hospodářské organizace. Zadání je nezbytné formulovat zcela jasně, 

jednoznačně a přiměřeně ve vztahu k rozsahu řešeného problému. Cíl musí být 

reálně splnitelný, a to jak ve smyslu zvládnutí řešitelským týmem, tak i možnostmi 

sociologie jako společenské vědy  

 

stanovení pracovních hypotéz - hypotézy jsou domněnky, jednoduchá tvrzení, ve 

kterých používáme jednoznačně definovaných pojmů a v nichž formulujeme 

očekávaná zjištění výzkumu ve smyslu existence sociálních jevů, jejich 

kvantitativních a kvalitativních charakteristik, tendencí ve vztazích mezi sociálními 

jevy apod. 

 

vymezení objektu a předmětu výzkumu -  objektem výzkumu může být určitá 

oblast sociální skutečnosti nebo určité společenské vztahy obsahující sociální rozpor. 

Jinak řečeno, vše, co zjevně nebo skrytě obsahuje sociální rozpor, a tudíž vyvolává 

problémovou situaci. Objektem empirického sociologického výzkumu je ta část 

společenské reality, na niž se zaměřuje proces poznávání, Je to zpravidla určitá 

sociální skupina 
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stanovení zkoumaného vzorku - při stanovování zkoumaného vzorku je nutné 

vycházet v prvé řadě z velikosti základního souboru objektu výzkumu. V 

sociologickém výzkumu je možné, ba obvyklé, že objektem se stává velká skupina 

lidí, běžnými prostředky zcela nebo jen těžko postižitelná (případně s vysokými 

náklady). Jedná se například o zaměstnance velké firmy, její klienty nebo spo-

třebitele jejích výrobků, Mnohdy se však jedná i o celou populaci státu, případně 

příslušníky jiných velkých sociálních útvarů (např. dětí, důchodců, dospělých osob)  

 

určení místa a času realizace výzkumu - pro maximální objektivitu získávaných 

informací je nezbytné zvolit vhodné místo a zejména dobu jejich získávání. Jde např. 

o to, abychom pracovní spokojenost zaměstnanců obchodu nezkoumali několik dní 

před vánočními svátky, zemědělců v době žní a studentů ve zkouškovém období. 

Pokud cílem výzkumu není analýza právě takovýchto mimořádných situací, je nutné 

zvolit období pro respondenty nejvíce vhodné 

 

časový harmonogram, rozpočet nákladů - realizace empirického šetření má řadu 

na sebe navazujících etap, kroků, a tato posloupnost je zachycena v harmonogramu 

výzkumu. Sociologický výzkum je také zpravidla velmi náročný finančně, proto je 

vyžadován i předběžný rozpočet nákladů na realizaci jednotlivých etap. Vzhledem k 

velké dynamice sociální reality je nutné minimalizovat dobu, ve které jsou získávány 

odpovědi respondentů. Zejména při velkých souborech hrozí nebezpečí, že v 

průběhu dotazování se sociální realita, která je předmětem výzkumu, změní. Část 

respondentů pak odpovídá o jiné skutečnosti a výzkum je tak znehodnocen 

 

nástroje sloužící k získávání empirického materiálu - velmi významným krokem, 

který bývá mnohdy ztotožňován se samotným výzkumem je volba výzkumné 

techniky. Jedná se o volbu metodického nástroje, kterým budou získávána empirická 

data. Výběr těchto nástrojů, technik a také jejich konstrukce je závislá jak na cíli 

výzkumu, charakteru zkoumaného problému a velikostí souboru respondentů, tak i 

na představách výzkumníka o závěrečném zpracování takto získaných informací. 

 

2) Realizační etapa 
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Postup prací v této fázi je orientován především na přípravu výzkumného terénu a 

vlastní získávání sociálních informací. Nezbytnou podmínkou získám maximálně 

objektivizovaných informaci je přiměřená motivace respondentů. Jejich neodpovědný 

nebo dokonce záměrně zkreslující přístup k sociologickému výzkumu může 

znehodnotit veškeré předchozí kroky i celkové výsledky. Je proto nutné dostatečně 

vysvětlit respondentům cíl, záměry i předpokládané využití výsledků výzkumu a 

maximálně je zainteresovat na jeho celkovém průběhu. 

 

V případě, že některou část (etapu) výzkumu neprovádějí profesionální sociologové, 

ale např. řídící pracovníci nebo zaměstnanci personálního oddělení podniku, je nutné 

zajistit i jednotný postup při sběru informací. Jde např. o shodný způsob vedení 

rozhovorů, jednotný způsob záznamu odpovědí respondentů apod. 

Poté následuje vlastní získávání sociálních informací v podobě předložení a vyplnění 

dotazníků, anketních listů, uskutečnění rozhovorů atd. 

Celá realizační fáze je tedy řadou činností, které musí být koordinovány, řízeny a 

organizovány. Nároky na tuto řídící práci jsou závislé v prvé řadě na rozsahu vý-

zkumné akce. 

 

3)  Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace  

Nejpoužívanější sociologické techniky - dotazník a standardizovaný rozhovor - 

poskytují údaje, které je možné chápat jako údaje o hromadných jevech a jako 

takové jsou statisticky zpracovatelné, podléhají statistickým zákonitostem. Zde se 

zaměříme především na to, jaké požadavky může a má mít výzkumník na statistické 

zpracování, které provádí specialista - statistik. Zpracování informací, které poskytují 

další techniky, není možné standardizovat, je vždy jedinečné. Proto je ve výkladu 

pomíjíme. 
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4.   Realizace průzkumu ve vybrané firmě a návrhy opatření                    

      na zkvalitnění komunikace 

 

4.1  Analýza a vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

 

Průzkum zjišťující efektivitu systému interní komunikace využívá techniku dotazníku, 

aby zajistil respondentům jejich anonymitu. 

Dotazník (viz příloha č. 1) obsahuje 10 základních otázek, z nichž většina má další 

podotázky. Celkem dotazník obsahuje 45 položek, které mají  následující jednotnou 

pětibodovou škálu : 

 

5 – rozhodně ano, 

4 – spíše ano, 

3 – ani ano ani ne (tak napůl),  

2 – spíše ne, 

1 – rozhodně ne, 

0 – znamená, že tento způsob neexistuje nebo se nevyužívá. 

Odpovědi na otázky jsem statisticky zpracovala váženým aritmetickým průměrem, 

který využívá rozdělení četností odpovědi.  
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i
n  - počet jednotek i-té třídy 

i
x - hodnota i-té třídy 

x = VAP – vážený aritmetický průměr 

 

V dotazníku jsou otázky rozdělené do 3 základních oblastí, podle kterých je 

provedeno i konečné vyhodnocení výsledků průzkumu: sestupná komunikace, 

vzestupná komunikace horizontální komunikace. 
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4.2 Organizace průzkumu  

  

Průzkum jsem ve zvolené firmě provedla pomocí dotazníku sestaveného z 10 baterií 

otázek. Otázky byly seřazeny podle svého zaměření na komunikaci sestupnou, 

vzestupnou a horizontální. Všechny otázky jsou uzavřeného typu. 

 

Distribuci dotazníku jsem provedla zasláním pomocí e-mailu. V tomto e-mailu jsem 

informovala, za jakým účelem provádím tento sociologický průzkum a upřesnila 

vyplňování dotazníku. 

 

Problém mohl nastat při zaslání dotazníku zpět. Jelikož dobře znám prostředí firmy, 

uvědomila jsem si možné obavy respondentů z toho, že by se mohlo o jejich 

případných připomínkách dozvědět vedení firmy a oni by pak pocítili následky kritiky. 

Vzhledem k těmto obavám by mohli zaměstnanci odpovídat nepravdivě, získané 

informace by nebyly objektivní a vedly by ke zkreslenému vyhodnocení. Abych 

zajistila maximální pocit objektivity ze strany zaměstnanců, rozhodla jsem se, že 

dotazník zašlu na e-mailovou adresu, kterou jsem nově vytvořila a která byla 

společná pro všechny respondenty. Dotazníky byly zaslány všem 50 respondentům 

(20 zaměstnanců středního managementu, 30 zaměstnanců na pozici operátor) dne 

19.3. 2010 s termínem zaslání zpět dne 26.3. 2010. Celková návratnost u středního 

managementu byla 100%, a u operátorů byla 50%. 

 

Analýza a interpretace je rozdělena do dvou částí. V první podkapitole jsou 

analyzována a interpretována data, která se týkají  středního  managementu a 

v druhé podkapitole data získána u operátorů.  

 

4.3   Analýza výsledků průzkumu středního managementu  

 

Otázky č. 1-10 jsou otázky určené k zjištění úrovně spokojenosti jednotlivých 

zaměstnanců s kvantitou, kvalitou, formou a správným načasováním předávaných 

informací prostřednictvím jednotlivých typů komunikace. 
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Otázka č. 1: Jste celkově spokojen(a) s komunikací na Vašem pracovišti ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

1.1. s formální komunikací 2 10 5 3   3,55 

1.2. s neformální komunikací 15 5     4,75 

Vysoká celková spokojenost s neformální komunikací je výsledkem velkého počtu 

odpovědí „rozhodně ano“, také s formální komunikací jsou respondenti vcelku 

spokojeni (průměrná spokojenost je 3,55).   

 

Otázka č. 2: Jste spokojen(a) s množstvím informací, které Vám Váš nadřízený 

předává a které se týkají následujících  oblastí? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

2.1. pracovní instrukce (co a jak máte dělat)  5 9 6   2,95 

2.2. pracovní souvislosti (jak Váš úkol 
souvisí s úkoly ostatních) 

 5 9 6   2,95 

2.3. pracovní postupy a doporučení pro 
řešení problémových situací 

  8 8 4  2,20 

2.4. hodnocení Vaší práce (verbální 
vyjádření míry spokojenosti Vašeho 
vedoucího) 

 10 7 3   3,35 

2.5. interní podnikové informace (o 
cílech,úspěších,problémech,změnách 
ve firmě apod.) 

   14 6  1,70 

Z údajů analýzy vyplynulo, že více než polovina zaměstnanců je spokojena tak napůl 

s pracovními instrukcemi a pracovními souvislostmi od svého nadřízeného. Dá se 

tedy konstatovat, že pracovní instrukce a související úkoly nedostávají 

v dostatečném množství a s tím souvisí také pracovní postupy a doporučení pro 

řešení problémových situací. Naopak s hodnocením práce, které považují 

zaměstnanci za nezbytné, je spokojena nadpoloviční většina a to 17 z 20 dotázaných 
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zaměstnanců. Avšak s poskytováním interních podnikových informací nejsou 

spokojeni vůbec, nevyskytly se žádné kladné odpovědi.  Proto je i VAP pouze 1,7. 

 

Otázka č. 3: Jste spokojen(a) s kvalitou těchto informací (srozumitelnost, 

jednoznačnost, výstižnost apod.)? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

3.1. pracovní instrukce   2 13 5   2,75 

3.2. pracovní souvislosti   3 11 6   2,85 

3.3. pracovní postupy a doporučení pro 
řešení problémových situací 

 3 11 6   2,85 

3.4. verbální hodnocení Vaší práce  11 5 4   3,35 

3.5. interní podnikové informace   3 5 12   2,55 

Průměrně spokojeni se cítí být respondenti s kvalitou pracovních instrukcí (VAP-

2,75), s kvalitou pracovních souvislostí (VAP-2,85), ale také s pracovními postupy 

(VAP-2,85). Nejčastěji byla volena varianta 3 (ani ano, ani ne). Z  toho vyplývá, že 

nadřízení nemají příliš zájem o předávání informací o postupech při řešení 

problémových situací svým podřízeným a ti podle odpovědi jsou s větší části méně 

spokojeni. Naopak nejvíce spokojeni jsou s verbálním hodnocením práce, kde 11 

respondentů je spíše spokojeno (VAP-3,35). Nejméně spokojeni jsou dotázaní 

s kvalitou interních podnikových informací, kde není spokojena opět více než 

polovina respondentů (VAP-2,55), může to tedy znamenat, že zaměstnanci těmto 

informacím méně rozumějí anebo jim některé chybí k tomu, aby vykonávali svou 

práci dostatečně dobře.  

 

Otázka č. 4: Myslíte si, že dostáváte tyto informace právě tehdy, když je 

potřebujete ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

4.1. pracovní instrukce  2 9 6 3   3,50 
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4.2. pracovní souvislosti  2 6 4 5 3  2,95 

4.3. pracovní postupy a doporučení pro 
řešení problémových situací 

2 3 4 9 2  2,70 

4.4. verbální hodnocení Vaší práce 1 9 7 3   3,40 

4.5. interní podnikové informace   4 8 5 3  2,65 

Nejvíce spokojeni jsou zaměstnanci s předáváním pracovních instrukcí (VAP-3,50), 

znamená to, že je to více než 50% dotázaných. Můžeme tedy  konstatovat, že tyto 

informace jsou poskytovány tehdy, kdy je zaměstnanci potřebují ke své práci a  bez 

zbytečných prodlev. Průměrně spokojena s včasností pracovních souvislostí je 1/3 

zaměstnanců (VAP-2,95). Naopak nejpomaleji proudí interní podnikové informace 

(VAP-2,65),  pracovní postupy a doporučení pro řešení problémových situací (VAP-

2,70).  

 

Otázka č. 5: Jste spokojen(a) s tím, jak Váš nadřízený využívá následujících 

možností předávat Vám výše uvedené informace ? (0 znamená, že této možnosti 

nadřízený k tomuto účelu nevyužívá) 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

5.1. na poradách (na pracovišti)  9 5 6    4,15 

5.2. na individuálních schůzkách 9 8 2 1   4,25 

5.3. formou písemných dokumentů 11 7 1 1   4,40 

5.4. na nástěnných tabulích 8 5 5 2   3,95 

5.5. elektronickou poštou (intranet)  7 11 2    4,25 

Nejspokojenější jsou dotázaní s poskytováním informací formou písemných 

dokumentů (nadprůměrná spokojenost je VAP-4,40).  Velmi spokojeni jsou také 

s předáváním informací na poradách a při osobním setkání (VAP-4,25). Nadřízení si 

totiž uvědomují, jak je důležité v dnešní době předávat informace při osobním 

kontaktu, protože ihned mají zpětnou vazbu, což u písemné komunikace není. 

Průměrně je střední management spokojen s informacemi na nástěnných tabulích 

(VAP-3,95), což znamená, že preferují raději modernější způsob komunikace a to 
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buď e-mail anebo intranet (VAP-4,25). Elektronická pošta totiž urychluje předávání 

informací, šetří čas a náklady spojené např. s tiskem dokumentů. 

 

Otázka č. 6: Komplikují Vašemu nadřízenému následující problémy komunikaci 

s Vámi,resp. s dalšími jeho podřízenými ?(0 znamená, že této možnosti nadřízený 

k tomuto účelu nevyužívá). 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

6.1. nadřízený nemá jasnou představu o 
tom, které informace od něho 
očekáváte  

5 5 7 2 1  3,55 

6.2. nadřízený sám nemá dostatek 
informací, které od něho očekáváte 

8 5 1 6   3,75 

6.3. nadřízený nemá dostatek času na 
komunikaci s Vámi 

3 4 8 5   3,25 

6.4. nadřízený nemá zájem o efektivní 
komunikaci s Vámi 

 3 8 5 4  2,50 

6.5. mezi Vámi  nadřízeným jsou špatné 
osobní vztahy (rivalita, nedůvěra, 
antipatie)  

 1 1 8 10  1,65 

6.6. informace od nadřízeného k Vám 
proudí zbytečně přes jiné zaměstnance 

2 3 1 6 8  2,25 

Za největší problém komunikace nadřízeného s podřízenými považuje 1/3 

respondentů situaci, kdy jejich nadřízený nemá jasnou představu o tom, které 

informace od něj očekávají (VAP-3,55). Na druhé straně jsou podřízení velmi 

spokojeni s osobními vztahy na pracovišti a s tím, že nadřízený s nimi komunikuje 

přímo a né zbytečně přes jiné zaměstnance (VAP-2,25). Toto je patrno z výsledků 

odpovědí, které se přiklánějí k variantě 2 a 1. Více než 2/3 zaměstnanců jsou 

průměrně spokojeni s tím, že jejich nadřízený efektivně využívá čas pro vzájemnou 

komunikaci a je připraven jim naslouchat.   

 

Otázka č. 7:  Jste spokojen(a) s možností předávat Vašemu nadřízenému 

následující typy informací? 
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Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

7.1. informace o průběhu Vaší práce 10 4 5 1   4,15 

7.2. informace o vzniklých nebo 
očekávaných pracovních problémech 

16 1 1 2   4,55 

7.3. návrhy na řešení těchto problémů 9 4 3 2 2  3,80 

7.4. informace o Vašich pocitech v práci 
(spokojenost s prací, se vztahy na 
pracovišti, s kvalitou komunikace,  
motivace) 

9 4 5 1 1  3,95 

Nadprůměrnou spokojenost  s možností předávat informace o průběhu své práce 

vyjádřila ¾ respondentů (velká spokojenost VAP-4,15).  Také s možností  informovat  

nadřízeného v okamžiku, kdy vznikne očekávaný anebo neočekávaný problém jsou 

dotázaní rozhodně spokojeni (VAP-4,55). Z toho plyne, že tato komunikace je pro 

zaměstnance velmi důležitá a proto ji také dostatečně využívají. S řešením problémů 

a případnými návrhy pro jejich odstranění pociťuje nespokojenost 1/3 dotázaných. 

Analýza spokojenosti s možností předávat  svému nadřízenému informace je 

nadprůměrná a nejvíce ovlivněna tím, že naprostá většina respondentů se shodla na 

odpovědi „rozhodně ano“ a „spíše ano“.  

 

Otázka č. 8:  Komplikují Vám následující problémy komunikaci s Vaším 

nadřízeným ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

8.1. nadřízený Vám neumí naslouchat 2 2 8 5 3  2,75 

8.2. máte obavy sdělovat některé informace 
nadřízenému, aby je nezneužil (proti 
Vám nebo kolegům) 

5 4 5 3 3  3,25 

8.3. nemáte dostatek příležitosti 
komunikovat s nadřízeným (máte 
neefektivní porady, nedostatek 
soukromí pro individuální schůzky) 

1 2 5 6 6  2,30 

8.4. nejste si jistý(á), zda o Vaše informace 
vůbec stojí 

2 2 4 5 7  2,35 
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Z odpovědí vyplývá, že zaměstnancům  nekomplikuje komunikaci s nadřízeným 

žádná výše uvedená okolnost.  Dotázaní  jsou velmi spokojeni s dostatkem 

příležitosti pro komunikaci s nadřízeným (nadprůměrná spokojenost VAP-2,30), 

avšak 9 respondentů z  20 vyjádřilo obavu ze zneužití informací, což svědčí o tom, 

že nemají příliš velkou důvěru v nadřízeného (průměrná spokojenost VAP-3,25). 

Můžeme zde také zmínit, že 2/3 dotázaných si myslí, že jim nadřízený umí 

naslouchat a stojí  o informace, které s ním chtějí prodiskutovat (velká spokojenost 

VAP-2,75). Jak je vidno výsledky této analýzy jsou spíše pozitivní.  

 

Otázka č. 9: Jste spokojen(a) s možností vyměňovat si s Vašimi kolegy 

následující informace ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

9.1. informace o postupu práce na 
společném úkolu 

11 7 1 1   4,40 

9.2. informace o vzniklých nebo 
očekávaných problémech, které Vám 
tuto práci komplikují 

11 7 1 1   4,40 

9.3. návrhy řešení těchto problémů 5 3 8 2 3  3,40 

9.4. informace o pocitech při práci (pracovní 
vytíženost, vztahy na pracovišti, styl 
řízení nadřízeného) 

2 2 5 7 4  2,55 

Dotázaní odpověděli, že jsou nejvíce spokojeni  jak se navzájem informují  o práci na 

společném úkolu a o vzniklých nebo očekávaných problémech (velká spokojenost 

VAP-4,40). Nejmenší spokojenost shledávají v tom, že si navzájem příliš nesdělují 

své pocity v práci (nízká úroveň spokojenosti VAP-2,55). Není to tím, že by panovaly 

na pracovišti špatné osobní vztahy, ale jde o strach, že by některé informace mohly 

být použity proti dotyčnému.  Návrhy řešení problémů jsou na nižší úrovni 

spokojenosti a to (VAP-3,40). 

 

Otázka č. 10: Komplikují následující problémy komunikaci mezi Vámi a Vašimi 

kolegy ? 
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Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

10.1. špatné osobní vztahy s kolegy 1 1 3 6 9  1,95 

10.2. nedostatek času na vzájemnou 
komunikaci 

7 8 2 2 1  3,90 

10.3. nerozumíte si (např. nadměrné užívání 
rozdílné odborné terminologie) 

4 3 5 6 3  3,10 

10.4. nemáte důvod spolu komunikovat 
(nízká míra spolupráce na úkolech) 

7 5 4 2   3,55 

10.5. technické problémy vzájemného 
kontaktu (odloučenost pracovišť, 
nedostatečná možnost využívat 
internetu apod.) 

   9 11  1,45 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že 3/4 respondentů je velmi nespokojeno 

se vzájemnou komunikací díky časovému presu (nízká úroveň spokojenosti VAP-

3,90), avšak toto stanovisko nevylučuje tvrzení z otázky č. 9, že na pracovišti panuje 

přátelská atmosféra a dobré osobní vztahy, navíc z  výše uvedených odpovědí je 

patrno, že dotázaní mají dobré technické zázemí (VAP-1,45). Důvodem může být, 

jak je patrno, že existuje mezi zaměstnanci určitá komunikační bariéra ve formě 

odborné terminologie (VAP-3,10) a tudíž se dotázaní vyhledávají  jen pokud je to 

nezbytně nutné.  

 

4.4  Analýza výsledků průzkumu operátorů  

 

Otázky č. 1-10 jsou otázky určené k zjištění úrovně spokojenosti jednotlivých 

zaměstnanců s kvantitou, kvalitou, formou a správným načasováním předávaných 

informací prostřednictvím jednotlivých typů komunikace. 
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Otázka č. 1: Jste celkově spokojen(a) s komunikací na Vašem pracovišti ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

1.1. s formální komunikací 5 5 5    4,00 

1.2. s neformální komunikací 12 3     4,80 

Téměř všichni dotázaní se shodli na tom, že jsou spokojeni s formální (VAP-4,00), a 

také velmi spokojeni s neformální komunikací, což je velmi pozitivní. Vysoká celková 

spokojenost s neformální komunikací (VAP-4,80) je výsledkem vysokého počtu 

odpovědí „rozhodně ano“. 

 

Otázka č. 2: Jste spokojen(a) s množstvím informací, které Vám Váš nadřízený 

předává a které se týkají následujících  oblastí? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

2.1. pracovní instrukce (co a jak máte dělat) 2 1 6 5 1  2,86 

2.2. pracovní souvislosti (jak Váš úkol 
souvisí s úkoly ostatních) 

2 1 6 5 1  2,86 

2.3. pracovní postupy a doporučení pro 
řešení problémových situací 

2 1 8 1 1 2 3,15 

2.4. hodnocení Vaší práce (verbální 
vyjádření míry spokojenosti Vašeho 
vedoucího) 

1 3 5 2 2 2 2,92 

2.5. interní podnikové informace (o 
cílech,úspěších,problémech,změnách 
ve firmě apod.) 

  5 6 3 1 2,14 

S množstvím poskytování pracovních instrukcí a s tím spojených pracovních 

souvislostí jsou respondenti velmi nespokojeni (podprůměrná spokojenost VAP-

2,86). S jejich hodnocením práce taktéž (nízká úroveň spokojenosti VAP-2,14). 

Naopak s pracovními postupy a doporučeními jsou průměrně spokojeni (VAP-3,15). 

U této analýzy vidíme poprvé i to, že dotázaní nevěděli co odpovědět, anebo 

nevěděli jak danou oblast posoudit a raději volili variantu 0 „nevím, nemohu 
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posoudit“.  Z výše uvedených odpovědí můžeme tvrdit, že poskytování množství 

informací je na průměrné úrovni. 

 

Otázka č. 3: Jste spokojen(a) s kvalitou těchto informací (srozumitelnost, 

jednoznačnost, výstižnost apod.) ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

3.1. pracovní instrukce   2 7 4 2  2,60 

3.2. pracovní souvislosti   2 7 4 2  2,60 

3.3. pracovní postupy a doporučení pro 
řešení problémových situací 

 2 7 4 2  2,60 

3.4. verbální hodnocení Vaší práce 1 2 5 3 1 3 2,91 

3.5. interní podnikové informace  1 2 6   6 3,44 

Kvalita předávaných informací dle respondentů, v oblasti pracovních instrukcí a 

pracovních souvislostí se pohybuje na podprůměrné úrovni (nízká úroveň 

spokojenosti VAP-2,60). Z toho je patrno, že se nejbližší nadřízení musí zaměřit  na 

zlepšení komunikace s operátory.  To by mohlo  pomoci hlavně ke zvýšení zájmu 

operátorů komunikovat se svým nadřízeným a mohlo by to mít dopad na větší 

efektivitu práce a vytvoření lepšího pracovního prostředí ve firmě. V neposlední řadě 

je potřeba dále zlepšovat verbální hodnocení práce, tuto oblast označili dotázaní za 

průměrnou (relativní spokojenost VAP-2,91). Tato oblast je víceméně nadřízenými 

podceňována, ale jak je vidno, podřízení ji shledávají  za velmi důležitou pro další 

jejich rozvoj (rozvoj jejich pracovního potenciálu). 

 

Otázka č. 4: Myslíte si, že dostáváte tyto informace právě tehdy, když je 

potřebujete ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

4.1. pracovní instrukce  4 3 5 2 1  3,46 
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4.2. pracovní souvislosti  4 2 4 3 2  3,20 

4.3. pracovní postupy a doporučení pro 
řešení problémových situací 

1 1 6 1 1 5 3,00 

4.4. verbální hodnocení Vaší práce 3 1 4 1 1 5 3,40 

4.5. interní podnikové informace  1 1 4 2 2 5 2,70 

Na otázku, zda dostávají respondenti informace právě tehdy, když je potřebují 

odpovědělo v oblasti pracovních instrukcí 2/3 dotázaných spíše ano (nadprůměrná 

spokojenost VAP-3,46), dále zaměstnanci  oceňují zpětnou vazbu ve formě 

verbálního hodnocení jejich práce jako velmi dobrou (spíše spokojeni jsou 4 z 10 

zaměstnanců) a průměrně spokojeni s včasností jsou operátoři u pracovních 

souvislostí (VAP-3,20). Bohužel včas nedostávají ani interní podnikové informace, 

což u nových zaměstnanců může způsobit nesnadnou orientaci v novém pracovních 

prostředí (nízká úroveň spokojenosti VAP-2,70). 

 

Otázka č. 5: Jste spokojen(a) s tím, jak Váš nadřízený využívá následujících 

možností předávat Vám uvedené informace ? (0 znamená, že této možnosti 

nadřízený k tomuto účelu nevyužívá) 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

5.1. na poradách (na pracovišti)  5 3 5 1 1  3,66 

5.2. na individuálních schůzkách 4 2 7 1 1  3,46 

5.3. formou písemných dokumentů 7 3 2 2 1  3,86 

5.4. na nástěnných tabulích 7 2 4 2   3,93 

5.5. elektronickou poštou (intranet)  7 4 4    4,20 

Zaměstnanci jsou velmi spokojeni se všemi výše uvedenými možnostmi předávání 

informací. Nejspokojenější jsou, když jim nadřízený poskytne informace zasláním 

pomocí  e-mailu anebo jsou informace k dispozici na firemním intranetu (vysoká 

spokojenost VAP-4,20). Dále jsou spokojeni s předáváním  informací pomocí 

nástěnných tabulí (nadprůměrná spokojenost VAP-3,93). Patrně jsou tyto informační 

tabule umístěny v blízkosti odpočinkových zón, kde v průběhu přestávek si mohou 
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aktuální informace nastudovat. Průměrně jsou dotázaní spokojeni s předáváním 

informací na základě osobního jednání a to na poradách (VAP-3,66) a na 

individuálních schůzkách (VAP-3,46). Zdá se, že osobní jednání považují za 

zbytečné a stačí jim, když dostanou informace písemnou formou. Neuvědomují si 

však, jak důležitá je pro jejich nadřízeného zpětná vazba.  

 

Otázka č. 6: Komplikují Vašemu nadřízenému následující problémy komunikaci 

s Vámi,resp. s dalšími jeho podřízenými ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

6.1. nadřízený nemá jasnou představu o 
tom, které informace od něho 
očekáváte  

  7 1 1 6 2,66 

6.2. nadřízený sám nemá dostatek 
informací, které od něho očekáváte 

2 2 7 1 1 2 3,23 

6.3. nadřízený nemá dostatek času na 
komunikaci s Vámi 

3 3 4   5 3,90  

6.4. nadřízený nemá zájem o efektivní 
komunikaci s Vámi 

  6 1 2 6 2,44 

6.5. mezi Vámi  nadřízeným jsou špatné 
osobní vztahy (rivalita, nedůvěra, 
antipatie)  

  5 3 3 4 2,18 

6.6. informace od nadřízeného k Vám 
proudí zbytečně přes jiné zaměstnance 

1 1 5 3  5 3,00 

Zaměstnanci se domnívají, že největší komplikace, které nadřízený s nimi 

v komunikaci má jsou: nedostatek času na osobní jednání (nadprůměrná 

nespokojenost VAP-3,90) dále si dotázaní myslí, že nadřízený nemá dostatek 

informací, které od něj očekávají (nízká spokojenost VAP-3,23) a také tvrdí, že 

informace proudí zbytečně přes jiné zaměstnance, což zpomaluje tok těchto 

informací a může se stát, že  nebudou zcela tak přesné jak by měly být (průměrná 

spokojenost VAP-3,00). Na druhou stranu je patrné, že na pracovišti panují dobré 

přátelské vztahy, takže není důvod se domnívat, že by toto bylo příčinou nějaké 

komplikace v komunikaci. 



 41

 
 
 
 
 
 

Otázka č. 7:  Jste spokojen(a) s možností předávat Vašemu nadřízenému 

následující typy  informací? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

7.1. informace o průběhu Vaší práce 1 1 6 1 1 5 3,00 

7.2. informace o vzniklých nebo 
očekávaných pracovních problémech 

1 1 6 1 1 5 3,00 

7.3. návrhy na řešení těchto problémů 1 1 6 1 1 5 3,00 

7.4. informace o Vašich pocitech v práci 
(spokojenost s prací, se vztahy na 
pracovišti, s kvalitou komunikace,  
motivace) 

1 1 6 1 1 5 3,00 

2/3 dotázaných uvedlo, že je průměrně spokojena s možností předávat svému 

nadřízenému všechny typy výše uvedených informací (spokojenost VAP-3,00). Zde 

stojí také za povšimnutí, že se vzácně shodují odpovědi u všech podotázek, což se 

stalo jen u této analýzy. 1/3 respondentů volila variantu 0 (nevím, nemohu posoudit). 

Je patrno, že zaměstnanci nemají jasno, jestli mají být spokojeni nebo nikoliv. 

Možná, neznají jiný systém komunikace a proto nemohou srovnat, zda je v pořádku 

nebo není anebo jen o tom nepřemýšleli. 

 

Otázka č. 8:  Komplikují Vám následující problémy komunikaci s Vaším 

nadřízeným ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

8.1. nadřízený Vám neumí naslouchat   6 1 2 6 2,44 

8.2. máte obavy sdělovat některé informace 
nadřízenému, aby je nezneužil (proti 
Vám nebo kolegům) 

4 4 5 1 1  3,60 

8.3. nemáte dostatek příležitosti 
komunikovat s nadřízeným (máte 
neefektivní porady, nedostatek 
soukromí pro individuální schůzky) 

2 2 5 2 2 2 3,00 

8.4. nejste si jistý(á), zda o Vaše informace 
vůbec stojí 

3 3 5 1 1 2 3,46 
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Dle výše uvedených odpovědí je patrné, že podřízeným komplikují komunikaci 

s nadřízeným nejvíce obavy ze zneužití informací (nízká spokojenost VAP-3,60), 

zaměstnanci mají strach, že pokud by se svěřili  anebo řekli svůj názor mohli by mít  

v budoucnu problémy. S tímto také souvisí komplikace v podobě pocitu, že nadřízený 

vůbec nestojí o názor dotázaných, což zhoršuje vzájemnou komunikaci 

(podprůměrná spokojenost VAP-3,46) a nepřidává to k dobré atmosféře na 

pracovišti. Naopak odpovědi na to, zda umí respondentům nadřízený naslouchat  

jsou kupodivu pozitivní a řadí se na nadprůměrnou úroveň spokojenosti (VAP-2,44). 

Možná je to tím, že nadřízený jen předstírá zájem o informace svých podřízených, 

ale ve skutečnosti jej to nezajímá. 

 

Otázka č. 9: Jste spokojen(a) s možností vyměňovat si s Vašimi kolegy 

následující informace ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

9.1. informace o postupu práce na 
společném úkolu 

2 2 8 2 1  3,13 

9.2. informace o vzniklých nebo 
očekávaných problémech, které Vám 
tuto práci komplikují 

2 2 8 1 2  3,06 

9.3. návrhy řešení těchto problémů 1 1 8 1 1 3 3,00 

9.4. informace o pocitech při práci (pracovní 
vytíženost, vztahy na pracovišti, styl 
řízení nadřízeného) 

1 1 8 1 1 3 3,00 

Nejvíce spokojeni jsou zaměstnanci s možností, vyměňovat si s kolegy informace o 

postupu práce na společném úkolu (nadprůměrná spokojenost VAP-3,13). Méně 

spokojeni jsou však s výměnou informací pokud vznikne očekávaný anebo 

neočekávaný problém (průměrná spokojenost VAP 3,06). Možná, že to pramení 

z toho, že jsou všichni zaneprázdněni, v časové tísni a nemají dostatečný prostor v 

klidu a bez spěchu řešit jakoukoliv situaci. Ohledně možnosti sdělovat si  pocity při 

práci jsou respondenti zdrženliví. Dva respondenti  uvádí, že jsou velmi spokojeni, 

dva uvádí, že nespokojeni a osm respondentů  uvedlo variantu 3 „ani ano ani ne“. Tři 
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respondenti se raději zdrželi hlasování (u této podotázky dochází opět k průměrné 

spokojenosti VAP-3,00). 

 

Otázka č. 10: Komplikují následující problémy komunikaci mezi Vámi a Vašimi 

kolegy ? 

 

Č.ot. Otázka Varianty odpovědi VAP 
5 4 3 2 1 0 

10.1. špatné osobní vztahy s kolegy 1 1 6 3 3 1 2,57 

10.2. nedostatek času na vzájemnou 
komunikaci 

5 5 5    4,00 

10.3. nerozumíte si (např. nadměrné užívání 
rozdílné odborné terminologie) 

  3 2 3 7 2,00 

10.4. nemáte důvod spolu komunikovat 
(nízká míra spolupráce na úkolech) 

4 4 3   4 4,09 

10.5. technické problémy vzájemného 
kontaktu (odloučenost pracovišť, 
nedostatečná možnost využívat 
internetu apod.) 

  4 5 6  1,86 

Opět je  z této analýzy patrno, že si respondenti stěžují na nedostatek času, což 

způsobuje určitou komplikaci ve formě komunikační bariéry (vysoká nespokojenost 

VAP-4,00), možná, že je to i tím, že mají nízkou míru spolupráce na úkolech, tudíž se 

ani nesnaží si vytvořit časový prostor pro diskuzi (nízká spokojenost VAP-4,09), i 

když jako komunikační bariéru, resp. komplikaci vylučují např. odloučenost pracovišť 

anebo nedostatečnou možnost využití internetu (se zázemím jsou nejspokojenější 

VAP-1,86).  Dotázaní tvrdí, že to není způsobeno špatnými vztahy, právě naopak, 

s atmosférou na pracovišti jsou spokojeni nadprůměrně (VAP-2,57). 

 

4.5 Vyhodnocení výsledků a návrhy na zkvalitnění komunikace

          

4.5.1   Střední management    

 

Průzkumem bylo zjištěno, že firma má průměrně fungující systém sestupné 
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komunikace. Ukázalo se, že střední management má značné rezervy v této oblasti, 

což se nutně musí projevit v celkové spokojenosti  ve firmě. 

 

Co se kvantity informací předávaných tímto tokem týče, jsou všichni respondenti 

relativně spokojeni. Dle mého názoru jsou nejspokojenější zaměstnanci s verbálním 

hodnocením jejich práce a nejméně jsou spokojeni s interními podnikovými 

informacemi. 

 

Doporučovala bych zaměřit se především na podřízené, kteří jsou ve firmě 

poměrně krátkou dobu a poskytnout jim informace formou školení ohledně vize a cílů 

společnosti do budoucna. Tito zaměstnanci mají vyšší požadavky na přístup 

k informacím, které jen obtížně mohou zjistit jiným způsobem (např. neformální 

cestou). 

 

S kvalitou informací jsou všichni respondenti průměrně spokojeni, obdobně jako 

s kvantitou. Nejvíce jsou spokojeni zaměstnanci opět s verbálním hodnocením jejich 

práce. Nejvíce nespokojeni jsou s pracovními instrukcemi a interními podnikovými  

informacemi. Střední management  tyto informace dostává tak napůl, takže je 

zřejmé, že jsou zde značné rezervy. Předpokládám, že top management si tento 

problém téměř neuvědomuje a tyto informace záměrně nezadržuje. 

 

Doporučovala bych, aby  střední management zvážil své možnosti v těchto 

oblastech a začal  více informovat např.  pomocí oběžníků, nebo zápisů z porad. To 

by mohlo  pomoci hlavně ke zvýšení identifikace tohoto managementu s firmou, mít 

dopad na efektivitu práce a vytvoření lepšího sociálního klimatu ve firmě. 

 

Opět jako v předchozích případech je střední management průměrně spokojen 

s načasováním informací. Nedostávají ve správný čas pracovní postupy a 

doporučení pro řešení problémových situací a interní podnikové informace. Určité 

mezery včasné informovanosti jsou v případě pracovních souvislostí a v pracovních 

instrukcích. 

 

Je třeba zlepšit formální systém komunikace a ne ho nahrazovat neformálním 
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systémem. Chybí zpětná vazba a top management neví, kdy jejich podřízení 

informace potřebují. Bylo by dobré zaměřit se na respondenty, kteří byli nejméně 

spokojeni s hodnocením své práce a v případě dobře provedené práce zaměstnance 

pochválit, neboť pochvala je důležitým motivačním prvkem. 

 

Nejlépe je středním managementem hodnoceno předávání informací top 

managementem firmy formou písemných dokumentů. Pro mne byl tento výsledek 

překvapivý, protože v dnešní době mladí lidé dávají přednost komunikaci pomocí 

internetu. Rovněž informování pomocí intranetu (internetu)  a na individuálních 

schůzkách jim vcelku vyhovuje.  

 

Navrhla bych změnit strategii porad a individuálních schůzek, kde by se 

pravděpodobně  mělo více komunikovat, zda podřízený dostal ty klíčové informace, 

které očekával a nechat ho pružně reagovat na danou situaci, či případně vzniklý 

problém. Rovněž je nutné zvážit, které informace je vhodné předávat raději na 

poradách, což ušetří čas věnovaný individuálním schůzkám. 

 

Budování vzestupné komunikace je jedna z nejobtížnějších částí rozvíjení vertikální 

komunikace, protože záleží na dobrovolnosti zaměstnanců, zda a do jaké míry budou 

vedení společnosti informovat. Často se z různých důvodů podřízení nechtějí na této 

důležité zpětné vazbě podílet a sdělují pouze to, co je bezpodmínečně nutné.  

 

Střední management  je velmi spokojen se zájmem svých nadřízených o to, na 

jakém úkolu právě pracují, zda vznikl nebo je očekáván nějaký problém a navrhuje-li 

zaměstnanec řešení tohoto problému. Dále jsou zaměstnanci  spokojeni, pokud 

mohou svého nadřízeného informovat o svých pocitech v práci. Především služebně 

mladší zaměstnanci považují sdělení jejich pocitů jako velmi  důležité, jelikož mají 

velkou potřebu orientovat se v novém prostředí, aby se mohli lépe začlenit do chodu  

a zvyklostí firmy.  

 

Navrhuji, aby se nejbližší nadřízení  ještě více zajímali o pocity svých podřízených a 

přispěli tak k lepší soudržnosti ve firmě. Znamená to dávat najevo ještě větší zájem o 

tyto informace a vytvářením příležitostí především na individuálních schůzkách. 
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O individuální formální schůzky jako prostředek informování svého nadřízeného 

neprojevili zaměstnanci středního managementu velký zájem. Proto na poradách a 

individuálních schůzkách by se vedení mělo zaměřit na motivování podřízených, kteří 

si myslí, že nemají možnost své nadřízené uspokojivě informovat. Rovněž by bylo 

vhodné vybudovat účinnou počítačovou síť tak, aby byla celková spokojenost s tímto 

způsobem informování vyšší. Ovšem je nutné si uvědomit, že tato forma nikdy 

nemůže nahradit osobní kontakt. 

 

Spokojenost s obsahovou stránkou horizontální komunikace je u respondentů 

vysoká. Domnívám se, že pozornost by měla být zaměřena především na nedostatek 

času na vzájemnou komunikaci a nízkou míru spolupráce na úkolech. Nejbližší 

nadřízení středního managementu by měli přispět ke zlepšení situace přesným 

definováním komunikačního toku, vymezením jednotlivých činností a jejich 

posloupností.  

 

Co se týká sdělování pocitů při práci, nadřízení nemůžou pro zlepšení situace přímo 

udělat nic. Nelze lidem nakázat, aby se spolu přátelili, ani aby se vzájemně svěřovali. 

Dá se tedy říci, že tuto absenci pociťují všichni zaměstnanci. Pokud hodnotíme 

spokojenost se vzájemnou výměnou informací mezi kolegy, je zřejmé, že jsou velmi 

spokojeni s neformálními setkáními. Rovněž individuální kontakty a osobní schůzky 

jsou poměrně často používány podobně jako při sestupné komunikaci. Možná je 

největší problém této komunikace nedostatečné fungování písemného kontaktu, 

prostřednictvím něhož by se zaměstnanci mohli snadněji k informacím vracet. 

 

Pro zkvalitnění horizontální komunikace je nutné, aby nadřízení středního 

managementu rozvíjeli potřebné pozitivní sociální klima na pracovišti, které vytváří 

díky spravedlivému přístupu k informacím, odměnám, rozvíjení účasti na 

rozhodování, řešení problémů společně apod. 

 

Střední management pociťuje největší problém v nedostatku času na komunikaci 

mezi nimi a nadřízenými. Podřízení často nevyhledávají příležitosti ke komunikaci 

s nadřízenými záměrně, protože k tomu nejsou dostatečně motivováni. Jak jsem 

předpokládala, zaměstnanci se vzájemně neinformují spíše proto, že vůči sobě cítí 
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rivalitu. Dalším důvodem neinformování svých kolegů je neochota vzájemně si 

naslouchat a nedostatek času na komunikaci.   

 

4.5.2  Operátoři 

 

Průzkumem jsem zjistila, že systém sestupné komunikace funguje jen průměrně. Co 

se týče kvantity předávaných informací, jsou operátoři průměrně spokojeni. 

Nejspokojenější jsou s poskytováním pracovních postupů a doporučení k řešení 

problémových situací a dále s verbálním hodnocením své práce.  Nespokojeni jsou 

s pracovními instrukcemi, pracovními souvislostmi a nejméně spokojeni 

s předáváním firemních informací. 

 

Doporučovala bych střednímu managementu zaměřit se na zlepšení komunikace s 

operátory. Například by mohl střední management absolvovat školení na téma  

zlepšení komunikace, vedení podřízených, jak vést porady apod., anebo uspořádat  

team buildingy, kde se  na základě těchto společných akcí mohou osobní vztahy 

vylepšit vzájemným poznáním. To by mohlo  pomoci hlavně ke zvýšení zájmu 

operátorů komunikovat se středním managementem a mohlo by to mít dopad na 

větší efektivitu práce a vytvoření lepšího pracovního prostředí ve firmě. V neposlední 

řadě je potřeba dále zlepšovat verbální hodnocení práce a v případě dobře 

provedené práce dotyčného dostatečně pochválit a motivovat k dalším lepším 

výkonům. Někdy chybí vyjádření pozitivního hodnocení práce směrem k operátorům 

(často to nadřízení považují za zbytečné). 

  

S kvalitou informací, které předává střední management operátorům jsou 

podprůměrně spokojeni. Největší spokojenost pociťují respondenti s kvalitou 

verbálního hodnocení jejich práce a interními firemními informacemi.  

 

Doporučení by zněla obdobně jako doporučení u kvantity předávaných informací. 

 

S načasováním předávání informací jsou operátoři nadprůměrně spokojeni. Pociťují 

největší spokojenost s načasováním pracovních instrukcí a načasováním verbálního 

hodnocení jejich práce. Podle jejich názoru nedostávají včas interní podnikové 
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informace, pracovní postupy a doporučení pro řešení problémových situací, které 

považují za nezbytné ke své každodenní práci, proto jsou nejméně spokojeni. 

 

Doporučila bych střednímu managementu, aby lépe zvažovalo načasování předání 

pracovních instrukcí, jelikož tato oblast je citlivá a může velmi ovlivnit výkon a 

efektivitu každého operátora a s tím i celou firmu. 

 

Předávání informací nadřízených k podřízenému funguje nadprůměrně.  Nejlépe jsou 

operátoři informováni elektronickou poštou nebo intranetem společně, ale také 

prostřednictvím nástěnek. Jako neefektivní vidí operátoři poskytování informací na 

poradách a formou písemných dokumentů a jako nejméně efektivní vidí osobní 

schůzky.  

Vzhledem k tomu, že jsou operátoři nejvíce spokojeni s předáváním klíčových 

informací pomocí e-mailu a intranetu, doporučila bych střednímu managementu 

všechny důležité informace posílat právě touto cestou. Dále bych navrhla, aby 

postupně střední management  zkvalitnil předávání informací pomocí porad a 

individuálních schůzek, jelikož jejich podceňování je závažný problém. Je vidět, že 

systém vzestupné komunikace funguje průměrně.  

 

Operátoři jsou průměrně spokojeni s možností předávat informace nadřízenému. Jen 

dva operátoři z celkových 15 dotázaných jsou velmi spokojeni. 

Příčinou nezájmu ze strany středního managementu může být mnoho pracovních 

úkolů, které se musí operativně řešit, a proto jim nezbývá mnoho času na zjišťování 

informací o  jejich pracovních aktivitách, problémech které vznikají anebo informace 

o pocitech v práci.  

 

Doporučila bych proto, aby si střední management vymezil čas při individuálních 

schůzkách k tomu, aby mu v případě potřeby mohli operátoři své aktivity a pocity 

sdělit. Přátelské vztahy by umožnily operátorům větší otevřenost a vstřícnost vůči 

vedení. Neformální schůzky mohou navodit pocit nespravedlnosti, protože tento typ 

komunikace úzce souvisí s mírou pozitivních vztahů  jako je přátelství, sympatie 

anebo důvěra. 
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S úrovní horizontální komunikace jsou operátoři relativně spokojeni. Největší 

spokojenost vyjádřili operátoři obecně s formální a neformální komunikací. Blíže 

upřesnili, že jsou nejvíce spokojeni  jak se navzájem informují o práci na společném 

úkolu. Nejmenší spokojenost shledávají v tom, že si navzájem příliš nesdělují své 

pocity v práci. Není to tím, že by panovaly na pracovišti špatné osobní vztahy, ale jde 

o strach, že by některé informace mohly být použity proti dotyčnému. Z toho usuzuji, 

že ve firmě panuje velká rivalita.   

 

Spokojenost s možností získání informací od kolegů prostřednictvím osobních 

setkáních (např. na poradách) a dalšími způsoby je obdobná jako ve vertikální  

komunikaci. 

 

Ve všech subsystémech komunikace dochází ke shodě. Jako největší problém 

vnímají respondenti nedostatek času na komunikaci a nejmenší problém spatřují ve 

zkreslování informací vedením společnosti, jimi samými nebo mezi sebou navzájem. 

 

Zdrojem informací pro operátory je nejen střední management – především formou 

individuálních formálních schůzek. Velký důraz kladou operátoři i na možnost 

využívání neformálních kontaktů. Domnívám se, že osobní kontakt při komunikaci 

přináší své výhody, neboť umožňuje zodpovědět možné otázky a utvrdit účastníky 

komunikace o vzájemném pochopení. 

 

Je však nutno zvážit, kdy je lépe použít písemné formy a kdy je efektivnější zvolit 

osobní kontakt. Střední management by měl vědět, že předností osobního setkání je 

pružnost a okamžitá zpětná vazba, ale bohužel za cenu časových nároků. Předností 

písemného kontaktu je nutná preciznost při formulování informací, což v určitých 

situacích (např. při formulování problému) velice důležité. Výhodou písemné 

informace je možnost se k ní opakovaně vracet a věnovat jí čas dle individuální 

potřeby. 
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5.  Závěr 

 

Nezbytnou součástí efektivního fungování jakékoliv firmy je soustavná výměna 

informací. Vztahy nadřízených a podřízených jednoznačně vyžadují vysokou úroveň 

schopnosti komunikovat. 

 

Má diplomová práce si kladla za cíl provést sociologický průzkum, vyhodnocení 

efektivity komunikační sítě ve společnosti Glovis Czech Republic s.r.o. a nalézt 

problémová místa. 

 

Důležitým teoretickým východiskem práce byla charakteristika jednotlivých typů 

formální komunikace a nejčastějších problémů, které ji komplikují. Rozhodování o 

vhodném způsobu získávání relevantních informací o zkoumaném problému ve 

vybrané firmě se opíralo o vytvoření si základní představy o metodách empirického 

výzkumu, z nichž jsem jako nejvhodnější vybrala techniku dotazování. 

 

Dotazníkový průzkum jsem prováděla na velmi ojedinělém celku a to v korejské 

společnosti. Již na začátku bylo možné předpokládat, že komunikace bude odlišnější 

než v klasické evropské firmě. Důležitým ukazatelem v tomto výzkumu byl výpočet 

váženého aritmetického průměru, který vyjadřoval míru spokojenosti se sledovaným 

problémem a na který byly zaměřeny jednotlivé otázky. 

 

Hodnocení výsledků průzkumu ukázalo určité rozdíly mezi mírou spokojenosti 

středního managementu a operátorů se sestupnou, vzestupnou a horizontální 

komunikací, i když komunikace na vybraných pracovištích se jeví do značné míry 

efektivní. 

 

Proto jsem  navrhla jiná doporučení pro střední management a jiná pro dělnické 

profese, aby vedla ke zkvalitnění komunikace ve firmě a k odstranění zjištěných 

nedostatků, anebo alespoň ke zmírnění jejich negativního dopadu na komunikaci. 

 

Informace  pro střední management a operátory patří mezi nejúčinnější prostředky 
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utváření vztahu k firmě, protože je nutné si uvědomit, že informovaní zaměstnanci 

jsou všeobecně spokojenější a produktivnější. 

 

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat zástupcům středního managementu a 

operátorům za jejich souhlas k uskutečnění sociologického průzkumu a také za 

ostatní informace nutné pro zpracování diplomové práce.  
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