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1. Úvod 

Kaţdý z nás se setkává čím dál častěji s modernějšími a různorodějšími způsoby, jak 

být v kontaktu s ostatními lidmi. Téměř kaţdý jedinec jiţ vlastní minimálně jeden 

mobilní telefon, běţně potkáváme na ulicích spěchající osoby s hands-free v uších, kteří 

z dálky vypadají legračně, jako by se bavili sami se sebou. Nedivím se, neboť 

technologický vývoj a doba nás ţenou dopředu a nutí zrychlovat naše ţivotní tempo.  

Pro mnoho zaměstnavatelů se dnes jiţ stalo samozřejmostí, ţe po svých zaměstnancích, 

ať současných či budoucích, poţadují nejrůznější schopnosti zvládnutí práce na 

počítači, internetu, nebo být k dispozici 24 hodin na telefonu, pokud to jejich náplň 

práce vyţaduje. Ani tomu se nedivím, nároky zákazníků rostou a výrobcům, prodejcům 

a vedení firem nezbývá nic jiného, neţ zvyšovat poţadavky sami na sebe. Příčinou toho 

všeho je tolik zmiňovaný boom tzv. „online“ prodeje neboli prodeje prostřednictvím 

objednávky na internetu. Velký rozmach zaznamenaly také portály stylu Facebook, na 

kterých můţete navázat ztracené kontakty, apod. 

Není špatné se zamyslet nad otázkou, na jaké úrovni v současné moderní době funguje 

komunikace v organizacích, které se snaţí uspět mezi konkurencí. Pro mě, jako budoucí 

absolventku ekonomické fakulty, je tato otázka jednou z priorit při výběru budoucího 

zaměstnavatele. Je velmi těţké ovšem, před nástupem do budoucího zaměstnání, získat 

věrohodné informace, které by nám zaručili, ţe budeme ve firmě spokojeni. Obrázek o 

stavu v organizaci si totiţ nejlépe uděláme sami díky vlastním zkušenostem. Proto mě 

zajímá, jak současné firmy řeší tuto otázku se zaměřením na vnitrofiremní komunikaci. 

Pro svoji diplomovou práci jsem hledala organizaci, která se také těší stoupající oblibě a 

rostoucímu vyuţívání jejich sluţeb. Nakonec jsem dostala příleţitost podívat se do 

firmy, jejíţ vedení sídlí přímo v Ostravě a jejíţ pobočky se nachází po celém světě, 

jedna z nich má sídlo i v mém rodném městě. Tato firma se zabývá mezinárodními 

přepravními a logistickými sluţbami a je špičkou ve svém oboru.  

Cílem mé práce je zjistit, do jaké míry jsou manaţeři spokojeni s  interní komunikací ve 

své organizaci, neboli se vzestupnou, sestupnou, horizontální a diagonální komunikací. 

Zajímá mě, jak funguje stávající komunikace, které komunikační prostředky se jeví za 

nejefektivnější při komunikaci mezi manaţery a jak jsou zaměstnanci spokojeni 
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s efektivitou komunikace. Pro získání informací jsem zvolila formu elektronického 

dotazování, čili dotazníku, s ohledem na anonymitu, pracovní vytíţení dotazovaných a 

pouţívané komunikační prostředky ve společnosti. Vybraný podnik zaměstnává 

v současné době více neţ 1300 kvalifikovaných zaměstnanců. Sociologický průzkum 

jsem provedla v divizi, která se specializuje na pozemní přepravu, především silniční a 

ţelezniční, a jejíţ organizační struktura není příliš sloţitá. Ve vedení této divize pracuje 

nyní okolo 35 zaměstnanců. Pro účel mé diplomové práce postačí tento soubor 

dotazovaných. Pokusím se o zhodnocení stávající interní komunikace na jednotlivých 

úrovních a věřím, ţe zjištěné výsledky mi pomohou navrhnout následná doporučení a 

opatření, které přispějí k lepšímu vyuţívání firemních toků.  

Přínosem této diplomové práce můţe být efektivnější pouţívání komunikačních 

prostředků, zrychlení doby přenosu klíčových informací, kvalitnější informace, zlepšení 

řízení manaţerů nebo lepší spolupráce mezi manaţery, nejen ve zkoumané divizi, ale 

také v ostatních divizích společnosti.  
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2. Problematika formální interní komunikace 

Umět komunikovat neznamená pouze správně a vybraně hovořit a psát, ale také 

naslouchat. To bývá častěji mnohem sloţitější, neţ samotná mluva. Pokud se člověk 

soustředí sám na sebe, nemůţe správně naslouchat druhým. Ten, který ovládá obojí, 

můţe sklidit velký úspěch a vyuţít komunikaci ve svůj prospěch.  

Kaţdý z nás si během své ţivotní cesty buduje určité postavení ve společnosti. Jiţ při 

narození a dospívání si vytváříme svoje místo v rodině, ve škole a mezi kamarády. Při 

nástupu do zaměstnání nám také chvíli trvá, neţ zapadneme do kolektivu a upevníme si 

určitou pozici. Naše pracovní postavení nám samozřejmě dává jistou pravomoc, co 

můţeme a co ne. Odjakţiva platí, ţe s vyšším postavením v hierarchii získáváme vyšší 

moc. Dnes se jiţ autokratický styl vedení tolik nepouţívá a přednost se dává více 

situačním stylům vedení a také koučování, ale na vedení firmy stále zůstává, které 

informace nechají ve svých řadách, a které pošlou dále.   

2.1 Význam a účel komunikace 

Správná a účelná komunikace má význam nejen pro jednotlivce a skupiny, ale i celé 

organizace. Komunikace je podle Weihricha a Koontze (1993) specificky potřeba pro 

stanovení a sdělování cílů podniku, zpracování plánů potřebných pro dosaţení cílů, 

efektivní a výkonné organizování lidských a materiálních zdrojů, výběr, rozvoj a 

hodnocení pracovníků, vedení, přikazování a vytváření vhodného pracovního prostředí, 

a kontrolování.  

Dnes je komunikace pořád velmi důleţitá jak pro existenci organizací, tak pro vývoj 

kariéry jedinců. Umoţňuje dosahovat cílů, efektivních změn, vyuţívat informací a 

modifikovat chování. Úroveň řízení organizace je podmíněna kvalitou komunikace. Je 

nutno říci, ţe pro efektivní řízení lidí v organizaci je velmi důleţitá efektivní 

komunikace. Ta do velké míry záleţí na přístupu vedení podniku k této problematice. 

Dodnes přetrvává u mnohých manaţerů nedostatek podceňování komunikačního 

procesu a neschopnost pracovat rychle s velkým mnoţstvím informací. 
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Mnoho předních podniků zavedlo programy zlepšování komunikace ve všech oblastech 

podnikového ţivota. Zavedení těchto programů nebylo obtíţné, a kaţdý z nich se ukázal 

jako úspěšný. V takovýchto podnicích, které usilují o efektivní komunikaci, mohou 

zaměstnancům podobné programy odhalit svět různorodosti lidí a pomohou jim 

pochopit jej. 

2.2 Cíle vnitrofiremní komunikace 

Při hodnocení účinnosti komunikace mezi zaměstnanci vycházíme z cílů, které si 

stanoví firma na začátku. Podle toho, zda je cílů dosaţeno, můţeme hovořit o efektivní 

či neefektivní firemní komunikaci.  

Mezi hlavní cíle vnitrofiremní komunikace řadí Hloušková (1998) následující: 

1. Utváření a změna postojů, a tím i změna pracovního chování zaměstnanců firmy. 

2. Vzájemné pochopení (vedení a výkonní zaměstnanci, spolupracující útvary). 

3. Informační a motivační propojenost firmy. 

4. Fungování zpětnovazebního komunikačního systému.  

Dále autorka také zaměřuje pozornost na to, ţe k dosaţení těchto cílů je třeba vytvořit 

příznivé podmínky pro zaměstnance, mezi které patří znalost cílů firmy všemi 

zaměstnanci, znalost poslání a cílů útvaru či týmu, „základních pravidel hry“, očekávání 

od zaměstnanců, seznámení s postoji vedení firmy k různým aktuálním otázkám, 

dostatek informací potřebných pro svou práci, představa vedoucích zaměstnanců o 

změnách v budoucnu, znalost vedoucích pracovníků o předpokladech svých 

podřízených, podpora formálních i neformálních pracovních vztahů, dobrá organizace a 

koordinace aktivit, pozitivní postoje k ostatním, pravidelné poskytování zpětné vazby 

všem vedoucím zaměstnancům a manaţerům firmy.  

2.3 Efektivní komunikace 

Komunikace uvnitř organizace je významná pro koordinaci práce jednotlivých útvarů. 

Podmínkou fungování organizace je ţivotaschopný komunikační systém, jak uvádí 
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Bedrnová a Nový (2002). Pokud ovšem není komunikační systém efektivní, způsobuje 

firmě existenční problémy a můţe přivodit i krach firmy.  

2.3.1 Způsoby dosahování efektivní komunikace 

Pro dosaţení efektivity v komunikaci je potřeba vynaloţit určité úsilí, aby bylo 

dosaţeno poţadovaného výsledku. Za efektivní komunikaci lze tedy povaţovat 

jakoukoliv s ní spojenou činnost, která se ukáţe dříve nebo později úspěšná. Nejen pro 

manaţery je nejúčinnější rychlá efektivní komunikace. Ti jsou zodpovědní za chod 

podniku, chtějí proto co nejrychleji dosáhnout předem stanovených plnění plánů, úkolů 

a v neposlední řadě také zisku. Pokud ovšem neovládají dobře způsob, jak jednat a 

komunikovat s lidmi, je dosaţení tohoto úspěchu velmi nepravděpodobné.  

Ve všech dostupných publikacích o komunikaci je uvedeno, ţe jednou z důleţitých 

součástí kaţdé efektivní komunikace je zpětná vazba. Bedrnová a Nový (2002, s. 213) 

upřesňují, ţe: „Efektivní zpětná vazba by měla být podávána tak, aby zaměstnanci 

pomáhala ve zlepšování kvality a nestala se osobním útokem. Neměla by se proto týkat 

přímo osobnosti zaměstnance, spíše by měla být zaměřena na jeho práci“. 

Existuje několik přístupů ke zdokonalování komunikačního procesu. Weihrich a Koontz 

(1993) uvádí, ţe vhodný je například tzv. komunikační audit, jehoţ závěry jsou 

východiskem pro organizační a systémové změny. Tento audit je nástrojem pro kontrolu 

komunikačních taktik, sítí a činností. Je také důleţité si připomenout, ţe podnik je 

pomocí komunikačního systému spojen se svým vnějším prostředím. Komunikační 

audit se pouţívá nejen při vzniku problému, ale především preventivně. Je moţné jej 

provádět různě, například pomocí dotazníků, rozhovorů a analýzou písemných 

dokumentů.  

Mezi čtyři sítě, na které je audit zaměřen, patří: 

1. Regulační nebo úkolově orientovaná síť, vztahující se k taktikám, postupům a 

k vzájemným vztahům mezi nadřízenými a podřízenými pracovníky. 

2. Inovační síť, zahrnující řešení problémů, schůzky a návrhy na změny. 

3. Integrační síť, týkající se pochval, odměn, povýšení a dalších záleţitostí, které 

spojují podnikové cíle s individuálními potřebami. 
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4. Informativně-instruktivní síť, zahrnující publikace společnosti, nástěnné zprávy a 

neoficiální informace. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) vysvětlují další metody zlepšování komunikace, 

mezi které patří: 

Prověřování – kdykoliv a kdekoliv je to moţné, je třeba se pokoušet zjistit, zda to, co 

jsme zamýšleli sdělit, tak bylo skutečně přijato a pochopeno. 

Regulování informačních toků – eliminuje problém přetíţení informacemi. Kontroluje 

se jak kvalita, tak mnoţství sdělení. Myšlenka je zaloţena na zásadě ignorování 

nedůleţitého.  

Empatie – schopnost vcítit se do role jiného člověka. Empatie vyţaduje komunikátory, 

kteří se pro účely předvídání toho, jak bude asi sdělení dekódováno, vţijí do postavení 

příjemce. Čím je větší propast mezi zkušenostmi a vzděláním komunikátora a příjemce, 

tím větší musí být úsilí nalézt společnou platformu pro porozumění. 

Zjednodušení jazyka – sloţitý jazyk je hlavní bariérou efektivní komunikace. Měl by se 

proto pouţívat srozumitelný jazyk pro všechny účastníky komunikace. 

Efektivní naslouchání – efektivní komunikace znamená být pochopen a sám chápat. 

Pouhé poslouchání nestačí, člověk musí naslouchat s porozuměním. 

Využívání „šuškandy“ – vyuţívání neoficiálních komunikačních systémů. Existují 

v kaţdé organizaci a v podstatě slouţí jako vedlejší mechanismus, často rychlejší neţ 

oficiální systém. Prostřednictvím „šuškandy“ se zaměstnanci dovídají o informaci 

dlouho předtím, neţ je oficiálně oznámena. 

Zajímavý pohled lze najít také u Hlouškové (1998), která uvádí obecná doporučení a 

jednotlivé kroky ke zlepšení firemní komunikace prostřednictvím následujících faktorů 

firemní kultury: 

Spolupráce - vytvořit z vrcholového vedení skutečně spolupracující a svorné vedení 

s pomocí externího poradce či poradenské firmy. 
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Revize funkčnosti dělby práce a firemní struktury – spolupráce s externí firmou, jehoţ 

výsledkem by měl být reengineering některých procesů ve firmě. 

Vytvoření personální strategie - vytvořit firemní strategii, která bude obsahovat jasnou 

a koncepční personální strategii. 

Vytvoření a realizace personálního systému – zahrnuje personální plánování, včetně 

dalšího vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců. 

Proškolení - všech vedoucích pracovníků a v oblasti vnitrofiremní i interpersonální 

komunikace, v oblasti vedení spoluzaměstnanců, systému personální práce a 

managementu, naučení se pouţívat standardních komunikačních modelů. 

Vytvoření mechanismu - pro mapování „bolavých míst“ komunikace, jako jsou např. 

dny otevřených dveří u důvěryhodných vrcholových manaţerů, sociologické průzkumy, 

schránky na písemná upozornění apod. 

Budování firemní kultury – podpora otevřené komunikace, spolehlivost, podněcování 

změn, osobní příklad, koučování, týmová spolupráce a spolupráce vůbec všemi členy 

vedení a oceňování u všech zaměstnanců firmy. 

2.3.2 Bariéry komunikace 

Jedna z nejčastěji zmiňovaných příčin neefektivní komunikace spočívá v tom, ţe máme 

sklon vidět velmi sloţitý komunikační proces zjednodušeně. Podle Donnellyho, 

Gibsona a Ivanceviche (2004) je nezbytným prvním krokem k vybudování efektivní 

komunikace to, kdyţ si uvědomíme a pochopíme bariéry, které překáţejí podnikové 

komunikaci. Autoři uvádějí jako nejčastější bariéry komunikace: 

Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností – jedinci mohou interpretovat tutéţ 

komunikaci různým způsobem. To závisí na jejich předchozí zkušenosti. Mají-li 

výrazně odlišné postoje, názory, znalosti a zkušenosti, je efektivní komunikace mezi 

nimi těţko dosaţitelná, neboť se komunikace zkresluje. 

Selektivní vnímání – dochází k ní tehdy, pokud lidé zakreslují do svého vlastního 

obrazu nové informace, které jsou v rozporu s jejich předem utvořenou představou. 

Berou na vědomí jen ty informace, které souhlasí s jejich názorem, ostatní překrucují 

nebo neberou na vědomí.  
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Špatná schopnost naslouchat – obvykle máme špatné naslouchací zvyky. O tyto zvyky 

bychom se měli zajímat zejména v souvislosti s prací, manaţeři a podřízení nejsou 

obvykle schopni naslouchat jeden druhému z poloviny času jejich rozhovoru, jak by 

tomu mělo být.  

Předčasné hodnocení sdělení – při kaţdé komunikaci příjemce vyhodnocuje sdělení 

dříve, neţ proběhne celá komunikace, to je zaloţeno na předchozích zkušenostech. 

Nízká věrohodnost zdroje – věrohodnost souvisí s tím, jakou míru důvěry chová 

příjemce ke komunikátorovi co do jeho slov a činů. To jak podřízení hledí na 

komunikaci od svého nadřízeného, je tedy ovlivněno tím, jak svého nadřízeného 

hodnotí. 

Sémantické problémy – týká se zejména pouţívání abstraktních nebo odborných 

termínů a obratů. Tatáţ slova mohou pro různé lidi znamenat zcela různé věci. 

Filtrování – jde o manipulaci s informací tak, aby ji příjemce vnímal jako pozitivní. 

Podřízení se často snaţí ve sdělení nadřízeným například zakrýt nepříznivé informace. 

Časová tíseň – můţe vést k závaţným problémům. Znamená to, ţe ten kdo by měl být 

informován, je formálním kanálem opomenut z hlediska nedostatku času. 

Komunikační přetížení – v souvislosti s rozvojem komunikačních technologií mohou 

vzniknout problémy vyplývající nikoliv z absence informací, ale z jejich nadměrného 

mnoţství. Lepší je proto zavést takový podnikový systém komunikace, který bude 

zajišťovat řádné toky informací k těm, kteří je potřebují, nikoliv k těm, kteří je 

nepotřebují.  

Manaţeři povaţují poruchy v komunikaci za jeden z největších problémů. Uvedené 

bariéry nejsou zdaleka kompletním výčtem, ale vyjadřují nejdůleţitější příčiny poruch 

komunikace. Dalšími problémy dnešní doby, podle Weihricha a Koontze (1993), jsou 

např. špatné sociální a pracovní klima, kde dochází také ke vzniku nedůvěry, hrozeb a 

obav. To má za následek uzavírání lidí do sebe, stávají se tak defenzivními a informace 

překrucují. Mnohdy bývá častou poruchou také neosobní komunikace, která se týká 

ochoty vedoucích pracovníků komunikovat osobně - z očí do očí - s podřízenými. 
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Tento výčet doplňuje Hloušková (1998), která upozorňuje rovněţ na zaměřenost 

vedoucích zaměstnanců na sebe a svoje zájmy, suchý a racionální přístup manaţerů ke 

komunikaci, odlišný přístup ke komunikaci ze strany jednotlivých útvarů, tzv. písemný 

alibismus, nespolehlivost a nedostatečně vyvinutý cit pro morálku, odpovědnost a 

férové jednání manaţerů a vedoucích zaměstnanců firmy. 

2.4 Manažerská komunikace 

Úspěch organizace závisí na kvalitě vrcholového vedení. Aby organizace uspěla a 

dosáhla svých cílů, měla by mít ve svých řadách takové manaţery, kteří jsou schopni 

nejen se správně rozhodovat v krizových a důleţitých situacích, ale především ty, kteří 

mají odpovídající komunikační dovednosti důleţité pro jednání s klíčovými partnery. 

Dnes je jiţ běţné, ţe vrcholový zaměstnanec musí ovládat minimálně dva světové 

jazyky, ale na tzv. „soft“ (neboli měkké) dovednosti se zapomíná. Přitom navázání 

správného kontaktu s ostatními a vytvoření prvního dojmu bývá pro uzavření 

spolupráce a navázání dobrých kontaktů klíčovým prvkem.  

2.4.1 Základy úspěšné komunikace manažerů 

Účinná vnitrofiremní komunikace musí být obousměrná, musí tedy přicházet jak od 

vedení směrem dolů k řadovým zaměstnancům, tak také od řadových zaměstnanců 

směrem k vedení.  

Podle Hlouškové (1998) by měli vedoucí zaměstnanci dodrţovat především dvě zásady. 

Tou první je vážit si názoru či nápadu druhého, ať je jakýkoliv. Neznamená to ovšem, 

ţe bude pouze souhlasit s názorem druhého, musí si váţit všech jeho myšlenek. Druhou 

zásadou je říkat, co si myslí a co cítí – neútočně. Tedy bavit se tak, aby umoţnil 

druhému jejich sdělení přijmout. Jestliţe manaţer zaútočí, druhý komunikační partner 

se vůči jejich sdělení uzavře.  

2.4.2 Komunikační dovednosti manažerů 

Jak také uvádí Hloušková (1998), největší odpovědnost za úroveň vnitrofiremní 

komunikace má vrcholové vedení firmy. Odpovědnost za komunikaci má vţdy ten 

z komunikačních partnerů, který stojí ve funkční hierarchii výše. Vrcholoví manaţeři by 

v první řadě měli chápat a správně realizovat svoji komunikaci činy, neboť tato 
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komunikace je v jejich postavení naprosto rozhodující. Také by měli vědět, jak svoje 

činy vysvětlit a sdělit, aby je ostatní správně pochopili. 

Autorka popisuje deset komunikačních dovedností a schopností, které by měli manaţeři 

ve své profesi ovládat. Patří mezi ně: 

1. Schopnost soustředit se a upoutat pozornost druhého, 

2. schopnost mluvit srozumitelně, 

3. umění naslouchat a schopnost porozumět druhému, 

4. umění správně používat oční kontakt, 

5. správná volba meziosobní vzdálenosti, 

6. vytváření souladu v komunikaci, nápodobnou mimoslovní komunikace, 

7. schopnost nepostupovat podle pozic, ale podle zájmů, 

8. schopnost nedotknout se osobnosti partner a schopnost necítit se dotčen, 

9. schopnost používání objektivních norem, 

10. schopnost poskytovat a vyhledávat zpětnou vazbu. 

 

Mnoho lidí si ani neuvědomuje, co práce manaţera zahrnuje. Kaţdý manaţer musí 

zvládnout řízení, které v sobě obsahuje plánování a organizování, ale také musí umět 

komunikovat, neboť je stále v kontaktu s lidmi. Hloušková (1998) vyjmenovává právě 

standardní komunikační situace manaţera, mezi které patří např. realizace výběrového 

řízení, první rozhovor s novým zaměstnancem, příprava kolegů na příchod nového 

zaměstnance, představení nového zaměstnance kolegům, plán rozvoje profesionality 

nového zaměstnance na období jednoho pololetí, rozhovor se zaměstnancem, který 

udělal chybu, převzetí úkolu od nadřízeného, zadání úkolu podřízenému, porada se 

zaměstnanci o společném postupu, rozhovor s podřízeným, týmové řešení problému, 

povzbuzení zaměstnance, podání nových informací podřízeným, poskytnutí rady, 

zaučení podřízeného, vyslechnutí názoru zaměstnance, vyřizování stíţností zákazníka, 

ocenění a poděkování zaměstnancům, hodnotící rozhovor, sjednání schůzky s vyšším 

nadřízeným apod.  
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2.4.3 Komunikační chyby manažerů 

Mnozí manaţeři mají takovou představu, ţe ideální systém komunikace je takový 

systém, který zabezpečuje, ţe všichni podřízení se vţdy budou řídit tím, co manaţer 

řekne nebo co přikáţe písemnou formou. Myslím, ţe od autokratických stylu řízení uţ 

mnoho firem v současné době upustilo, a proto se tato domněnka stává mýtem.  

Základní bariérou našich manaţerů je podle Hlouškové (1998) neumění připravit své 

podřízené na komunikaci, natoţ k ní vytvořit přiměřenou atmosféru. Chtějí-li manaţeři 

něco projednat se svými podřízenými, svolají si je a chtějí na nich definitivní vyjádření 

během chvilky, zatímco oni sami o projednávané záleţitosti přemýšleli a konzultovali ji 

třeba po určitou dobu. Autorka popisuje i další problémy komunikace manaţerů. 

Jedním ze základních problémů vnitrofiremní komunikace lze spatřovat také v tom, ţe 

vrcholový management firmy dostatečně necítí odpovědnost za svůj přínos a za svůj 

vliv na úroveň a kvalitu vnitrofiremní komunikace, tzn., ţe nevytváří komunikační 

zpětnovazebný systém. 

Většina manaţerů neposkytuje svým podřízeným také dostatek informací. Jednak 

proto, ţe chtějí mít informační převahu a cítit se nepostradatelní, a potom proto, ţe jsou 

přesvědčeni, ţe podřízeným stačí pouze informace, které se týkají bezprostředně jejich 

práce.  

Dalším problémem je, ţe vrcholoví manaţeři a většinou i střední management se skládá 

z lidí, u nichţ je velmi dobře rozvinutý rozumový, tedy racionální přístup, ale nemívají 

dobře rozvinutý citový přístup. Neumějí se často vcítit do druhých lidí nebo to dokonce 

povaţují za neslučitelné s jejich pozicí. Nejméně umí manaţeři komunikovat s lidmi, 

kteří mají ve svém nitru mnoho obranných mechanismů, tedy s osobami v obranném 

postoji. 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, ţe kaţdý dobře realizovaný rozhovor je třeba 

začít, vést a ukončit. Většina českých manaţerů však většinou rozhovory pouze vede. 

Velmi mnoho vrcholových manaţerů se vůbec nestará o to, aby je lidé znali. Stává se i 

to, ţe se někteří manaţeři neumějí pozdravit se svými zaměstnanci. Kaţdá komunikace 

by proto měla být ukončena tak, aby manaţeři získali zpětnou vazbu o tom, jak 

podřízení jejich sdělení přijali a pochopili. 
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2.5 Klíčové nástroje komunikace mezi zaměstnanci   

Volba vhodných nástrojů pro konkrétní zaměstnání je v dnešní době velmi důleţitá. 

Organizace jiţ berou zaměstnance jako své zákazníky a hlavní prioritou se stává čas. 

Holá (2006) vysvětluje, ţe výběr formy a nástrojů musí vycházet ze závaţnosti a 

informačních potřeb pracovníků, neboť význam informace se odvíjí nejen od jejího 

obsahu, ale také od její formy. Jako nejčastěji pouţívané vnitropodnikové komunikační 

nástroje uvádí:  

Týmové porady slouţí k osobnímu setkání pracovníků, řeší se na nich pracovní 

problémy, a jejich cílem je nejen kontrola splněných úkolů a zadávání nových, ale také 

prohloubení týmové spolupráce. 

Firemní mítinky znamenají firemní shromáţdění zaměstnanců (nebo zástupců 

jednotlivých týmů), na kterých se prezentují výsledky a úspěchy uplynulého období, 

odměňují se na nich nejlepší zaměstnanci atd. Nejčastěji se konají na začátku nebo 

konci roku. 

Výroční zprávy mají za cíl poskytnout souhrn nejdůleţitějších informací o firmě 

v aktuální podobě. Slouţí vnitřní, ale také vnější veřejnosti. 

Manuály činností slouţí jako popisy práce jednotlivých pracovních míst, procesů a 

činností. Zaměstnanci je potřebují jako návod pro obsluhu zařízení, zhotovení výrobků, 

apod. 

Nástěnky podávají doplňující informace zaměstnancům, slouţí jim pro lepší orientaci, 

poskytují přehled plnění úkolů, plánů a akcí, zejména pak denních aktuálních informací. 

On-line nástěnky jsou napojeny na interní komunikační síť firmy. Slouţí jako 

komunikační portál firmy, na kterém se objevují aktuální potřebné informace pro 

zaměstnance. 

Firemní noviny nebo časopis je periodikum, které vychází pravidelně, poskytuje 

informace o budoucích akcích a rekapitulaci těch minulých. Bývají v něm uvedena 

ocenění firmy, ţivotní i pracovní jubilea zaměstnanců, personální záleţitosti apod. 
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Intranet je interní elektronická síť podniku, který je majetkem firmy, a je přístupný 

pouze jejím zaměstnancům, kteří zde mohou najít vše, co potřebují vědět o firmě a jejím 

fungování.  

E-mail, neboli elektronický zpravodaj (tzv. newsletter) je součástí intranetu, jehoţ 

principem je sdělování informací prostřednictvím elektronické pošty. Prostřednictvím e-

mailu se posílají důleţité pokyny zaměstnancům a v dnešní době funguje také jako 

náhraţka oběţníků. 

Individuální schůzky chápeme jako formální nebo neformální osobní komunikaci dvou 

lidí na dané téma. 

Telefonní linka slouţí k propojení zaměstnanců prostřednictvím telefonních hovorů. 

Dnes se čím dál častěji vyuţívají při práci také mobilní telefony. 

Autorka dále uvádí také zvláštní prostředky interní komunikace. Firma komunikuje, jak 

jiţ bylo zmíněno také neverbálně, svými činy, plány, vyznávanými hodnotami, 

hodnocením, odměňováním atd. Firemní předměty a dárky v podobě tuţek, klíčenek, 

hrnečků i triček s logem firmy mohou zvýšit zájem zaměstnanců, ale mohou být i 

vhodným vánočním či jubilejním dárkem. V mnoha organizacích dostávají zaměstnanci 

také firemní oblečení z hygienických, bezpečnostních nebo jiných důvodů.  

2.6 Systémy firemní komunikace 

V kaţdé organizaci se vyuţívají dva systémy komunikace, a to oficiální neboli tzv. 

formální systém komunikace, a neoficiální, více uvolněný styl, tzv. neformální systém 

komunikace. Organizační uspořádání firmy předurčuje k formálnímu komunikačnímu 

systému, ale neformální systém zaměstnanci potřebují pro doplňující informace o své 

práci.  

Jednodušší způsob sdělování informací přináší pravděpodobně neformální systém, který 

neurčuje ţádná firemní pravidla ani poţadavky na komunikaci. Nejprve se ovšem 

zaměříme na formální systém komunikace, který převládá v organizacích. 

2.6.1 Formální systém komunikace 
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Dle slovníku cizích slov znamená slovo formální něco vyhovujícího poţadavkům a 

předpisům. V případě komunikace si tedy můţeme formální systém vysvětlit jako 

takovou komunikaci, která vyhovuje a vyplývá z organizační struktury podniku. Jinak 

lze formální systém definovat také jako komunikaci, která probíhá prostřednictvím 

informací zaznamenaných na nosičích dat a prostřednictvím různých typů dokumentu.  

Při této komunikaci dominuje nadosobní hledisko. Rozhodující je věcný aspekt a účel 

komunikace. Stále ještě převaţuje v organizacích formální systém komunikace, ovšem 

čím dál více jsou vyuţívány neformální systémy, které dokáţou díky dobrým 

kontaktům poskytnout mnohem více informací dříve, neţ vyjdou oficiálně.  

2.6.2 Neformální systém komunikace 

Neformální komunikaci si lze vysvětlit jako interpersonální komunikaci, při které 

dochází zpravidla k výměně informací, které dosud nebyly zaznamenány nebo jako 

náhodnou komunikační síť, vytvořenou náhodnými osobními kontakty.  

Při komunikaci neformální partneři preferují osobní hlediska a zájmy, emoce. Vztahy na 

pracovištích by měly kromě své formální podoby, mnohdy chápané jako odcizující, 

odlidštěné, mít také svou neformální dimenzi, jako je např. popovídání u oběda, 

společenské akce apod. Nevýhodou neformální komunikace je, ţe nemá stálé účastníky 

a je nepředvídatelná. 

2.7 Informační toky  

Informace ve firmě mohou proudit několika směry. To je do značné míry ovlivněno 

organizační strukturou podniku. Kaţdá organizace má vytvořenou vlastní organizační 

strukturu neboli organizační schéma firmy. Toto schéma je pro firmu velmi důleţité 

z hlediska náplně práce, ale také kompetencí a pravomocí jednotlivých zaměstnanců 

zařazených ve stanovených úrovní hierarchie. Týká se to i komunikace. 

Filozofie řízení organizace předurčuje, jaké informace budou sdělovány, ale také komu 

budou sdělovány. Volba optimálního toku přenosu je také podle Bělohlávka (1996) 

jedním z klíčových bodů efektivnosti komunikačního procesu. Dále udává kritéria pro 

optimální volbu toku, kterými jsou potřebná rychlost zprávy, mnoţství informací a 

finanční náročnost přenosů informací. 
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Steers (1991) znázorňuje na obr. 2.1 tři nejčastěji uţívané toky komunikace, ve kterých 

můţe informace proudit. Na obrázku jsou vyjmenovány také činnosti, které proudí 

jednotlivými komunikačními toky. 

V případě sestupné komunikace to jsou především firemní cíle, strategie, pracovní 

instrukce, politika, struktura a hodnocení výkonnosti. Naproti tomu lze vzestupnou 

komunikací získat informace, jako jsou problémy, výkonnostní zprávy, stíţnosti, 

finanční a účetní informace. V horizontální komunikace převládají informace typu 

řešení problémů mezi jednotlivými odděleními, společné aktivity různých oddělení 

nebo poradenství pro zaměstnance. 

Obr. 2.1 Sestupná, vzestupná a horizontální komunikace v organizaci 

 
Sestupná komunikace:                                                             Vzestupná komunikace: 

1. cíle a strategie                                                                               1.problémy, výjimky  

2. pracovní pokyny                                                                            2. pracovní výkazy 

    a zdůvodnění                                                                                 3. stíţnosti, spory 

3. politiky, postupy,                                                                          4. finanční a účetní 

    struktura   informace 
4. hodnocení a korekce 

    výkonů 

5. školení  

 

 

                                               Horizontální komunikace: 

                                                1. řešení vnitropodnikových 

                                                    problémů 

                                                2. mezirezortní společné 

                                                    činnosti 

                                                3. rady mezi zaměstnanci 

                                                    útvary 

 

 

Pramen: Steers, R. M. Introduction to Organizational Behavior. 1991. str. 413 

 

Existuje několik definicí, co to vlastně komunikační kanál je. Podle Holé (2006) si lze 

kanál představit jako cestu z místa vzniku informace, jakéhosi informačního zdroje, na 

místo určení – potřeby této informace, k příjemci a zase zpět.  
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Druhy informačních toků popisují také Weihrich a Koontz (1993), kteří navíc rozšiřují 

vertikální a horizontální komunikaci o diagonální toky komunikace. Jednotlivé toky a 

komunikační směry znázorňují autoři v obr. 2.2.  

Obr. 2.2 Informační toky v organizaci 

Pramen: Koontz H., Weihrich H., 1993, Management, s. 514. 

Vertikální komunikace můţe mít dvě podoby, sestupnou a vzestupnou (jinak řečeno 

komunikaci shora-dolů a zdola-nahoru). Nejprve se zaměříme na komunikaci 

sestupnou, tedy komunikaci shora-dolů. 

2.7.1 Sestupná komunikace 

Sestupná komunikace probíhá od zaměstnanců výše postavených v 

organizační hierarchii k těm, kteří jsou na niţších stupních. Nejčastěji mají informace 

písemnou podobu memorand, broţur, pracovních postupů, instrukcí a dopisů. V ústní 

komunikaci převládají instrukce, rozhovory, schůzky, telefonické hovory a dokonce i 

pomluvy.  

Jak uvádí Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004), v  mnoha organizacích je sestupná 

komunikace neadekvátní a nepřesná. Nedostatek informací „shora“ můţe vyvolat mezi 

členy organizace neţádoucí stres. Ve velkých organizacích bývá komunikace se 

zaměstnanci vedena trénovaným sborem odborníků na komunikaci. Tento sbor většinou 

vysvětluje plány a programy organizace a informuje zaměstnance, jak jsou realizovány. 

Zpravidla zastává stanovisko vedení podniku k podnikovým problémům firemní 

časopis, ve kterém jsou sdělovány důleţité události týkající se činnosti organizace.  

 

 

  

Horizontální 

Diagonální 
Vertikální 
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Lidé prokomunikují v průměru téměř tři čtvrtiny svého ţivota, manaţeři častěji ještě 

mnohem více. V organizaci se proto klade velký důraz na interpersonální komunikaci 

manaţerů. Je zajímavé, jak Newstrom a Davis (1997) podrobně rozpracovávají 

sestupnou komunikaci z hlediska komunikační ztráty obsahu informace, jak lze 

pozorovat na obr. 2.3. Je patrné, ţe na manaţerské komunikaci záleţí efektivita 

komunikace v celé organizaci, neboť vedení podniku rozhoduje, které informace se 

dostanou k níţe postaveným zaměstnancům. Z obrázku lze vyčíst, ţe s niţším stupněm 

v hierarchii dochází k větší komunikační ztrátě, a z původního sta procent zprávy se 

k zaměstnancům dostanou jen přibliţně dvě třetiny obsahu sdělení. 

Obr. 2.3 Srovnání komunikační ztráty obsahu informace ve dvou hierarchiích u 

sestupné komunikace 

Pramen: Newstrom J., Davis K., 1997, Organizational behavior: Human Behavior at 

Work, 1997, s. 51. 

2.7.2 Vzestupná komunikace 

Pokud ovšem existuje pouze komunikace shora-dolů, vznikají často problémy. Proto je 

neméně důleţitá i opačná forma, a to vzestupná komunikace. Ta probíhá přesně 

v opačném směru, od podřízených k nadřízeným aţ na vrchol organizační hierarchie.  
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Efektivní kanály vzestupné komunikace jsou podle Weihricha a Koontze (1993) 

neobyčejně důleţité, protoţe poskytují zaměstnancům moţnost se vyjádřit. Tato forma 

komunikace se často pouţívá v demokraticky řízených společnostech, které zajímají 

informace a připomínky zdola. Někdy ji bohuţel poškozují manaţeři, kteří mají 

tendenci informace zkreslovat a filtrovat, zejména ty negativní. Vedení firmy se potom 

diví například důvodu sníţení produktivity práce nebo obdrţení většího počtu výpovědí 

od svých zaměstnanců. Nejčastěji se vzestupná komunikace odehrává ve formě 

konzultačních schůzek, hlášení, podávání návrhů a stíţností, dotazníkových akcí a 

rozhovorů. 

2.7.3 Horizontální a diagonální komunikace 

Horizontální komunikace je dle Weihricha a Koontze (1993) taková komunikace, která 

probíhá mezi zaměstnanci na stejné nebo podobné hierarchické úrovni. Můţe 

poskytovat potřebné informace vedoucím z jiných útvarů, nebo například 

personalistům, kteří shromaţďují veškeré informace o zaměstnancích celého podniku. 

Tato forma dává prostor pro týmovou práci a umoţňuje značnou pruţnost. Častými 

prostředky této komunikace jsou například pracovní rozhovory spolupracovníků a 

emailová konverzace zaměstnanců z různých útvarů na stejné úrovni. 

Autoři také uvádějí, ţe stále častěji vyuţívaným tokem bývá v poslední době 

komunikace diagonální, neboli příčná. Probíhá mezi zaměstnanci na různých 

organizačních úrovních, mezi nimiţ neexistuje přímý organizační vztah. Můţe způsobit 

značné zmenšení odstupu mezi níţe a výše postavenými pracovníky. Typickým 

případem je například technolog, který je k potřebě širokému okruhu zaměstnanců a 

pomáhá jim řešit a vysvětlovat výrobní problémy. Jako nejběţnější formou této 

komunikace jsou firemní noviny nebo nástěnné informace. 
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3. Vybrané techniky získávání relevantních informací o 

názorech zaměstnanců a příprava průzkumu ve 

vybrané firmě 

V oblasti vnitropodnikového řízení je sociologický výzkum jen těţko nahraditelný 

způsob poznávání postojů, názorů a preferencí zaměstnanců a pracovních skupin. Podle 

Nového (1997, s. 63) sociologický průzkum chápeme jako „cílevědomé, systematické a 

organizované získávání, zpracování a interpretaci informací o sociální dimenzi 

objektivní reality“. Zjednodušeně můţeme říci, ţe díky sociologickému výzkumu 

získáváme a shromaţďujeme veškerá potřebná data o konkrétním problému. 

Podle způsobu získávání dat dělí Surynek, Komárková a Kašparová (2001) data na dvě 

moţnosti. Získávání primárních dat bývá většinou nejdůleţitější a nejcitlivější operací 

empirického výzkumu. Empirický sociologický výzkum je ta část výzkumu, kterou 

získáváme informace bezprostředně v sociální realitě. Sběr primárních dat je velmi 

důleţitý, případné chyby při sběru se nedají později jiţ napravit a mohou tak zásadně 

ovlivnit a zkreslit výsledky vyhodnocení.  

Na straně druhé máme sekundární data. Ty nezjišťujeme přímo od dotazovaných, ale 

máme je jiţ k dispozici. Znamená to, ţe je před námi někdo zpracoval. Takovýmito daty 

jsou většinou noviny, časopisy, osobní údaje z evidence zaměstnanců, ale mohou to být 

i jiţ dříve uskutečněné sociologické průzkumy a závěry z nich vyvozené.  

V podnikových podmínkách jsou podle Nového (1997) sociologické výzkumy nejčastěji 

zaměřovány na: 

 strukturu názorů a postojů k podnikatelské strategii firmy, 

 obsah a sílu podnikové kultury, 

 identitu a image firmy, 

 úroveň spokojenosti s prací a faktory, které ji ovlivňují, 

 stabilizaci pracovníků v podniku, 

 průběh a řízení adaptačních problémů, 

 postavení některých specifických skupin pracovníků v podniku (ţeny, učni, 
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atd.), 

 pracovní pozice a role jednotlivých profesních skupin zaměstnanců. 

3.1 Etapy výzkumu 

Výzkum probíhá podle Nového (1997) ve třech etapách – přípravné, realizační a etapě 

zpracování výsledků a jejich interpretace. Autor dále vysvětluje jednotlivé etapy. 

Přípravná etapa je nejnáročnější a současně nejdůleţitější, ovlivňuje konečnou kvalitu 

získaných informací. Na začátku této etapy je vhodné respondenty motivovat, tzn. 

vysvětlit jim cíl, záměry i vyuţití výsledků výzkumu, a zainteresovat je tak do celého 

průběhu. Tato etapa je završena zpracováním dokumentu nazývaného „Projekt 

výzkumu“, jehoţ součástí je: 

a) Formulace cíle výzkumu, charakteristika problémové situace – zadání výzkumu 

musí vycházet z potřeb řešení zcela konkrétního problému. Jeho cílem je zjištění a 

případné podání návrhu na změnu. 

b) Stanovení pracovních hypotéz – hypotézy jsou domněnky a jednoduchá tvrzení, 

jejichţ potvrzení či vyvrácení očekáváme po vyhodnocení výzkumu. Při některých 

výzkumech však nejsou důleţité a jejich stanovení není nezbytné. 

c) Vymezení objektu a předmětu výzkumu – objektem výzkumu jsou jisté společenské 

vztahy obsahující sociální rozpor, zpravidla to jsou určité sociální skupiny. 

Předmětem zkoumání jsou vlastnosti, stránky a zvláštnosti objektu, které vyjadřují 

nejzřetelněji uvedený rozpor. 

d) Stanovení zkoumaného vzorku – vychází ze základního souboru, který je zvolen pro 

výzkum. Vybraný vzorek (například zaměstnanci podniku) reprezentuje základní 

soubor a lze na něj tedy vztáhnout s určitou mírou pravděpodobnosti veškerá 

zjištění. 

e) Určení místa a času realizace výzkumu – kde a kdy se výzkum bude provádět 

s ohledem na respondenty (určuje se doba a místo nejvíce vhodné). 

f) Časový harmonogram, rozpočet nákladů – rozvrţení doby návaznosti jednotlivých 

kroků a finanční stránka výzkumu. Pro efektivnost výzkumu je nutné 



 

21 

 

minimalizovat dobu, ve které jsou získávány odpovědi respondentů. 

g) Nástroje sloužící k získávání empirického materiálu – rozpracovaná technika sběru 

dat, interpretační plán. Jedná se o volbu metodického nástroje, kterým budou 

získávána empirická data. 

V realizační etapě se orientujeme především na vlastní získávání informací, které má 

nejrůznější podoby. Veškeré tyto činnosti musí být koordinovány, řízeny a 

organizovány. Realizační etapa je velmi náročná z hlediska poţadavků na tazatele, 

návratnosti dotazníků a dodrţení získaného počtu informací od respondentů. 

Poslední etapou celého výzkumu je etapa zpracování výsledků a jejich interpretace. 

„Statistické zpracování empirických dat připravuje materiál pro interpretaci, jinak 

řečeno k přeloţení zjištění z jazyka statistiky do jazyka sociologie.“ (Nový, 1997, s. 73). 

Nejčastěji pouţívané techniky – dotazník a rozhovor – poskytují údaje o hromadných 

jevech. V prvním kroku popisujeme zjištěné údaje, které nám vyšly ze statistického 

zpracování. V dalších krocích jiţ interpretujeme samotné výsledky a nacházíme 

konkrétní příčiny problému. Posledním krokem je vytvoření závěrečné zprávy, ve které 

je zdokumentován celý průběh výzkumu, od vysvětlení cíle výzkumu, přes popis 

pouţitých metod aţ po vlastní poznatky výzkumu, závěrečné shrnutí a doporučení pro 

praxi. Tato zpráva by měla obsahovat také návrhy řešení problémů, které byly 

výzkumem zjištěny. 

3.2 Metody a techniky dotazování 

Surynek, Komárková a Kašparová (2001, s. 80) uvádějí, ţe „metoda vyjadřuje obecnější 

postup a dotýká se především charakteru poznávací činnosti. Pojem technika je 

konkrétnější a vystihuje především technologii provedení. Znamená to tedy, ţe všechny 

kategorie metod se mohou členit na různě náročné techniky. 

Metody empirického výzkumu se většinou člení do čtyř základních kategorií – 

dotazování, pozorování, experiment a analýza věcných skutečností. Surynek, 

Komárková a Kašparová (2001) vysvětlují jednotlivé metody blíţe. 
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Dotazování 

Tato metoda je nejvíce pouţívaná, neboť je zaloţena na výpovědích respondentů a 

zjišťuje hromadné jevy o sociálních faktech. Dotazování můţe mít formu osobní i 

neosobní, telefonickou, elektronickou a z hlediska času také jednorázovou nebo 

opakovanou. Mezi velkou výhodu této metody patří většinou dobře statisticky 

zpracovatelná zjištění.  Nejpouţívanějšími technikami dotazování je dotazník a 

rozhovor.  

3.2.1 Rozhovor 

Při osobním rozhovoru dochází k přímému kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným. 

Tazatel se snaţí získat informace, které pomáhají odhalit názory dotazovaného. 

Rozhovor se vede podle scénáře do různé míry pevně stanoveného, podle toho 

rozlišujeme rozhovory standardizované, polostandardizované a nestandardizované. 

Otázky mají stejnou podobu jako u dotazníku s tím rozdílem, ţe respondent nemívá 

moţnost výběru z nabízených odpovědí. 

Velkou výhodou této techniky je moţnost vysvětlení otázky tazatelem, pokud jí 

respondent nerozumí. Dále také rozhovor umoţňuje získávat informace hlubšího a 

širšího zaměření. Podle situace můţe také tazatel rozhovor přerušit, odloţit nebo 

vysvětlit nedorozumění. Respondent se můţe více otevřít ve svých názorech a získat tak 

pocit důleţitosti. 

Osobní dotazování má ovšem i své nevýhody. Tou největší je především časová 

náročnost, poţadavky na komunikační dovednosti tazatele a náklady na distribuci 

v případě písemného dotazování.  Tazatelé musí být proškoleni, aby mohli vést osobní 

dotazování. Další nevýhodou je, ţe tazatelé mohou více či méně ovlivňovat odpovědi 

respondentů. Rozhovor lze vést jen na komunikovatelné téma, čili pouţívá se tam, kde 

nelze pouţít jinou metodu. Také anonymita respondentů je zde díky přítomnosti tazatelů 

problematická. 

3.2.2 Dotazník 

Dotazník zaručuje intimitu pro vyjádření a anonymitu respondenta. Proto se velmi často 

pouţívá, kdyţ chceme zjistit skutečné osobní postoje a názory respondentů na 
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zkoumaný problém. Dává jim větší prostor pro vyjádření svých myšlenek. Někteří lidé 

jsou ochotni odpovídat na otázky pouze prostřednictvím neosobního styku. 

Dotazník můţe být v písemné i elektronické podobě. S rozvojem techniky a rozšířením 

internetu se dotazníky stále více rozesílají prostřednictvím elektronické pošty nebo jsou 

umisťovány na webových stránkách v podobě anket. Mezi nejtypičtější charakteristiky 

této techniky patří pevně fixované pořadí otázek, obsahu i písemné formy. Otázky 

zpravidla nabízejí konkrétní varianty odpovědí, není tomu však pravidlem. Z tohoto 

důvodu existují 3 typy otázek: 

1. uzavřené otázky – jsou dobře zpracovatelné, ale respondentovi dávají pouze 

konkrétně určené moţnosti odpovědí. Proto se musí dopředu určit všechny moţné 

varianty. 

2. otevřené otázky -  respondent v nich má moţnost volného vyjádření odpovědi. Měl 

by vybrat jednu odpověď, ale můţe si vybrat i více z širší škály moţností. 

3. polootevřené otázky – varianty odpovědí jsou v nich zformulovány tak, ţe nabízejí 

respondentovi konkrétní moţnosti, ale poslední varianta dává moţnost volně se 

vyjádřit.  

Sestavení dobrého dotazníků je náročnou odbornou činností. Podle Surynka, 

Komárkové a Kašparové (2001) musí být otázky v dotazníku ve srozumitelné podobě 

všem budoucím respondentům. Tedy tak aby rozuměl i ten nejméně vzdělaný nebo 

jazykově kultivovaný člověk. Velmi důleţité je taky sledování dvou skutečností, a to 

rozsahu dotazníku a řazení otázek. Nesprávná délka dotazníku nebo přetěţování 

respondentů se totiţ vţdy negativně promítne do kvality získaných informací.  

 Je také vhodné, aby se při sestavování otázek střídaly jednoduché a sloţité otázky, 

přitaţlivé a oblíbené, náročné a pracné. Dále by se měly otázky řadit do tematických 

bloků.  

Písemné dotazování se člení na neadresné, pro které se pouţívá jiný pojem anketa, a 

adresné, které se jinak nazývá dotazník. Rozdíl mezi těmito způsoby je 

v reprezentativnosti výsledků dotazování a způsobu distribuce. Anketa má vţdy jen 

charakter orientační, zatímco dotazník se více snaţí o to, aby byly výsledky 
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reprezentativní pro celý soubor. Dotazník je určen k předání pro vyplnění konkrétním 

osobám, zatímco anketa bývá předávána zpravidla ne přesně definovanému základnímu 

souboru.  

Adresné dotazování se dále člení na poštovní dotazování s osobním průvodním 

dopisem, písemné dotazování u odborníků, a písemné dotazování v organizacích, do 

kterého spadá můj průzkum.  

Písemné dotazování v organizacích je velmi frekventovaným nástrojem sběru 

primárních informací. Z hlediska objektivity je vhodné, aby výzkum prováděli lidé 

mimo organizaci, nikoli lidé, kteří pracují uvnitř. Zaručuje to snadněji anonymitu 

respondentů. Nejčastěji se provádějí v organizacích výzkumy týkající se spokojenosti 

zaměstnanců s konkrétní situací v podniku, průběhu kariéry, výzkumy motivace k práci 

a postojů k práci apod. Úspěch dotazování závisí především na tom, jak se podaří 

tázajícímu vysvětlit smysl výzkumu a získat jejich zájem o zkoumanou problematiku. 

Mezi výhody písemného dotazování patří podle Surynka, Komárkové a Kašparové 

(2001) především to, ţe je levnější, nedochází k neţádoucímu ovlivnění působením 

osoby tazatele a také volba doby respondenta, která mu vyhovuje pro zodpovězení 

otázek. Naproti tomu, za nevýhody povaţují nemoţnost kontroly, kdo skutečně dotazník 

vyplnil, moţnost rozmýšlení si odpovědi nedovoluje zachytit důleţité spontánní 

odpovědi, a také nemoţnost eliminování rušivých vlivů u podmínek, při kterých jsou 

dotazníky vyplňovány.  

Dále se autoři zmiňují také o výhodách elektronického dotazování. Jako hlavní uvádí 

rychlost při distribuování dotazníků, rychlost při vyhodnocování a moţnost zpětné 

vazby. Pokud totiţ respondent nepochopí otázku, nebo zjistí nějakou chybu v dotazníku, 

pošle ji tázajícímu, který ji můţe opravit a poslat dále ve správné podobě. 

Nový (1997) uvádí některé další výhody a nevýhody dotazníku. Mezi výhody patří 

zejména nenáročnost na poţadavky tazatelů, relativně nízké náklady a získání velkého 

mnoţství údajů od velkého mnoţství osob v krátké době. Velkou nevýhodou této 

techniky můţe být ovšem také niţší návratnost a neochota dotazníky vyplňovat. 

Pro svůj průzkum jsem si vybrala právě techniku elektronického dotazníku, kterou 

povaţuji za nejvhodnější pro účel mé práce. Tato technika mi pomůţe získat anonymní 
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data a informace s ohledem na čas a velmi rychlým způsobem distribuce, a myslím si, 

ţe i s moţností větší návratnosti a pravděpodobnosti získání reálných názorů 

zaměstnanců vybrané firmy. Podle mě je tato technika nejvhodnější vzhledem 

k pouţívaným nástrojům v organizaci, mezi které patří práce s počítačem. 
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4. Dotazníkový průzkum a návrh opatření na 

zefektivnění interní komunikace managementu 

Pro svoji práci jsem se snaţila hledat firmu, která není na českém trhu nováčkem a 

dostala se lidem do podvědomí. Jelikoţ svoji diplomovou práci píši na téma 

komunikace v organizaci a studuji obor management, chtěla jsem skloubit obojí 

dohromady a zaměřit se na komunikaci přímo ve vedení firmy. Proto jsem si zvolila 

velkou firmu, která má široké vedení i organizační strukturu.  

V této aplikační části se budu zabývat dotazníkovým průzkumem a vyhodnocením jeho 

výsledků v různých komunikačních tocích. Nakonec, na základě analyzovaných 

výsledků, se pokusím díky zjištěným problémům navrhnout konkrétní opatření na řešení 

těchto problémů a zefektivnění komunikace v organizaci. 

4.1 Charakteristika vybrané organizace 

Tuto diplomovou práci realizuji ve firmě, která je globálním lídrem na trhu 

mezinárodních přepravních a logistických sluţeb, který se specializuje na poskytování 

inovativních a na míru šitých řešení z jediného zdroje. 

Společnost nabízí odborné zkušenosti v expresní, letecké i námořní nákladní přepravě, 

pozemní přepravě, řeší smluvní logistiku i v mezinárodní poštovní sluţbě. Zároveň 

usiluje o celosvětové pokrytí a důkladnou znalost místních trhů. Mezinárodní síť 

společnosti spojuje více neţ 220 zemí a teritorií po celém světě. V současné době firma 

zaměstnává téměř 300 000 zaměstnanců po celém světě.  

K pokrytí všech rozsáhlých potřeb a sluţeb provozuje společnost čtyři specializované 

divize orientované na různé druhy přepravy.  

4.1.1 Historie společnosti 

Společnost zaloţili tři nadějní podnikatelé v San Francisku téměř před 40 lety. Odtud 

vznikl nynější název společnosti, který se skládá z počátečních písmen příjmení 

zakladatelů. Společnost dále rostla fenomenálním tempem.  
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V roce 1969 společnost provedla první krůčky k vybudování své budoucnosti osobní 

přepravou průvodních dokumentů letadlem ze San Franciska do Honolulu. Léta plynula 

a síť společnosti se zvětšovala, v kaţdém koutě zeměkoule získávala nové zákazníky. 

Zároveň se vyvíjel trh, který se stal sloţitější, společnost se tedy adaptovala měnícím se 

potřebám svých zákazníků – jak na globální, tak lokální úrovni. 

Společnost patří pod značku největší logistické skupiny na světě. Ta v roce 2007 

vygenerovala obrat převyšující částku 63 miliard euro. Na českém trhu působí 

společnost od roku 1986, kdy jako první v tehdejším Československu začala poskytovat 

své expresní kurýrní sluţby prostřednictvím místního přepravce. Po revoluci, v roce 

1991, zaloţila vlastní pobočku v Praze. 

Kdyţ společnost začínala v roce 1969, měla 3 zaměstnance, v roce 2008 to bylo jiţ 

300 000 zaměstnanců. Úspěch společnosti se vţdy zakládal na dodávání vynikajících 

sluţeb zákazníkům. V samém srdci úspěchu jsou zaměstnanci, kteří se zaměřují na 

potřeby zákazníků a poskytují na míru šitá individuální řešení. V současné době nabízí 

své sluţby prostřednictvím husté sítě poboček a kanceláří po celé České republice a 

zaměstnává více neţ 1 300 zaměstnanců.  

4.1.2 Charakteristika zkoumané divize 

Svůj průzkum provedu v divizi, která je jedním z největších evropských poskytovatelů 

sluţeb v oblasti silničních a ţelezničních nákladních přeprav. Tato divize nabízí 

komplexní řešení vnitrostátní a mezinárodní celovozové a speciální přepravy, přepravy 

kusových zásilek a částečných partií; vše silnicí, ţeleznicí nebo kombinací obou těchto 

způsobů přepravy. Kromě jiţ zmíněných sluţeb divize zajišťuje také komplexní celní 

sluţby, a tím hladký pohyb zásilek přes hranice. 

Společnost se skládá ze čtyř divizí, jak jiţ bylo zmíněno dříve. Ve své práci se zaměřím 

na interní komunikaci mezi manaţery v této divizi, která má svoji vlastní organizační 

strukturu (viz příloha č. 1), ve které jsou znázorněny jednotlivé pozice. Zajímá mě, jak 

jsou v této divizi zaměstnanci spokojeni s úrovní komunikace mezi sebou. Nyní zde 

pracuje něco málo přes 600 zaměstnanců, převáţně vysokoškolského vzdělání. Více neţ 

polovinu zaměstnanců tvoří muţi.  
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4.2 Příprava a realizace dotazníkového průzkumu 

4.2.1 Přípravná fáze 

Pro získání informací jsem pouţila metodu dotazování, konkrétně techniku dotazník. 

Dotazník (viz příloha č. 2) je rozdělen do nejdůleţitějších problémových oblastí dle 

komunikačních toků, ve kterých jsou zmíněny další konkrétní zájmové oblasti. 

Dotazník je sloţen ze 14 hlavních otázek a problémových oblastí, které jsou dále 

členěny na další podotázky.  

Pro účel diplomové práce jsem zvolila postojové otázky, které jsou zaměřeny na 

spokojenost zaměstnanců vybrané divize s jednotlivými toky a prvky interní 

komunikace. Respondenti vybírali z následující škály odpovědí:  

4 – rozhodně ano 

3 – spíše ano 

2 – spíše ne 

1 – rozhodně ne 

0 – nevím, nemohu posoudit 

Z dotazníků jsem zjistila absolutní četnosti rozloţení odpovědí na jednotlivé otázky. 

Tyto četnosti jsem pak statisticky zpracovala pro výpočet VAP (váţený aritmetický 

průměr). 

Vzorec pro vážený aritmetický průměr (VAP): 
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x = VAP – vážený aritmetický průměr 

ni – počet jednotek i-té třídy 

xi – hodnota i-té třídy 
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4.2.2 Realizační fáze 

V průběhu realizace dotazníkového průzkumu jsem rozeslala 33 dotazníků manaţerům 

střední úrovně vedení vybrané divize, zpět se mi vrátilo 30 dotazníků. Návratnost 

dotazníků byla tedy úspěšná z 91%. Dotazníky jsem respondentům posílala 

v elektronické podobě na pracovní emaily respondentů za dohledu asistentky ředitele 

divize, která má za mě zodpovědnost jakoţto má vedoucí. Z důvodu pracovního 

vytíţení zaměstnanců a dočasné nepřítomnosti v kancelářích jsem jim ponechala 2 

týdny na vyplnění a zpětnému zaslání dotazníků. Celý průzkum trval nakonec celé 2 

pracovní týdny, během kterých měli respondenti čas na vyplnění a odeslání dotazníků 

na můj email.  

Při samotném průzkumu se neobjevily ţádné závaţné a průzkumu bránící problémy, 

respondenti neodeslali zpět pouze 3 dotazníky, ostatní dotazníky byly řádně vyplněny, 

proto byly do průzkumu zařazeny.  

 

4.3 Analýza dotazníkového průzkumu 

4.3.1. Celkové spokojenost s komunikací ve firmě 

Otázka č. 1: 

  Jste celkově spokojen/a s komunikací ve firmě? 4 3 2 1 0 VAP 

1.1. 
s formální komunikací (mezi nadřízeným a podřízenými 

a mezi kolegy) 
21 9 0 0 0 3,7 

1.2. s neformální komunikací (mezi zaměstnanci jako přáteli) 28 2 0 0 0 3,9 

 

Bylo zjištěno, ţe dvě třetiny respondentů (21 z 30) je spokojeno s celkovou formální 

komunikací ve firmě. Zbytek dotázaných je spíše spokojen. Nikdo nevyjádřil negativní 

postoj k formální komunikaci, coţ dokazuje i vysoký koeficient spokojenosti, konkrétně 

3,7. 

Co se týče neformální komunikace, s tou je spokojena naprostá většina dotázaných (28 

z 30). Pouze dva respondenti vyjádřili spíše spokojenost. Nikdo z respondentů není 
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nespokojen s neformální komunikací. Vysoká hodnota VAP zde také ukazuje 

spokojenost respondentů s neformální komunikací. 

Otázka č. 2: Dáváte přednost formální komunikaci v organizaci před neformální? 

Dalo by se říci, ţe zaměstnanci firmy dávají přednost více neformální komunikaci před 

komunikací formální, coţ je docela zajímavé. Pouze 8 dotázaných dává přednost 

formální komunikaci, větší polovina respondentů (18 z 30) upřednostňuje spíše 

neformální komunikaci, a 4 respondenti dávají přednost výhradně neformální 

komunikaci.  

Ukazuje to i dosaţená niţší hodnota VAP (2,1), která se přiklání více k neformální 

komunikaci neţ ke komunikaci formální.  

4.3.2. Analýza sestupné komunikace 

Otázka č. 3: 

  
Jste spokojen/a s tím, jak Vám Váš nadřízený 

předává následující informace? 
4 3 2 1 0 VAP 

3.1. pracovní instrukce a postupy, které se týkají Vaší práce 18 8 4 0 0 3,5 

3.2. 
hodnocení vaší práce (slovní pochvaly, písemné 

ohodnocení, atd.) 
20 9 1 0 0 3,6 

3.3. 
informace o dosaţených výsledcích, na kterých se 

podílíte 
20 10 0 0 0 3,7 

3.4. 
informace, jak řešit vzniklé problémy a jak postupovat 

při jejich řešení (doporučení) 
6 20 4 0 0 3,1 

 

Naprostá většina dotázaných (26 z 30) je spokojena s tím, jak jim nadřízený předává 

pracovní instrukce a postupy týkající se jejich práce. Úplnou spokojenost vyjádřilo 18 

respondentů, pouze 4 dotázaní jsou spíše nespokojeni s předáváním pracovních 

instrukcí. 

Stejně tak jsou téměř všichni dotázaní (29 z 30) spokojeni s tím, jak jim jejich nadřízený 

předává hodnocení jejich práce, z toho je 20 respondentů úplně spokojeno. Jediný 

respondent vyjádřil spíše nespokojenost se způsobem předávání hodnocení jeho práce. 
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Podobně dopadla statistika také u předávání informací o dosaţených výsledcích, kde 

všichni respondenti vyjádřili spokojenost. Hodnoty VAP (viz tabulka) tedy ukazují 

vysokou spokojenost s vyuţíváním a způsobem předávání těchto informací. 

Co se týče předávání informací od nadřízeného, jak řešit vzniklé problémy, zde je 20 

respondentů spíše spokojeno, 6 naprosto spokojeno a 4 respondenti spíše nespokojeni. 

Vypovídá o tom také niţší hodnota VAP (3,1) neţ u předchozích ukazatelů. 

Otázka č. 4: 

  

Jste spokojen/a s tím, jak Váš nadřízený využívá 

možností k předání výše uvedených informací? (0 

znamená, že tyto komunikační nástroje nemáte na 

pracovišti) 

4 3 2 1 0 VAP 

4.1. na poradách 18 12 1 0 0 3,7 

4.2. při osobním jednání a pracovních schůzkách 22 8 0 0 0 3,7 

4.3. elektronickou formou (email, intranet) 19 11 0 0 0 3,6 

4.4. telefonem, faxem 19 11 0 0 0 3,6 

4.5. prostřednictvím oběţníků a písemných dokumentů 4 20 2 2 2 2,9 

4.6. prostřednictvím nástěnných tabulí, on-line nástěnek 3 4 0 13 10 1,9 

 

Jak lze vyčíst z tabulky, většina respondentů je spokojena s tím, jak jim jejich nadřízený 

předává informace na poradách, při osobním jednání a pracovních schůzkách, 

elektronickou formou, telefonem a faxem. Většina z dotázaných je naprosto spokojena 

s těmito ukazateli. Vysokou spokojenost s těmito ukazateli vyjadřují také vysoké 

hodnoty jednotlivých koeficientů VAP (viz tabulka). Jediný respondent uvedl, ţe je 

spíše nespokojen s tím, jakým způsobem a jak vyuţívá jeho nadřízený moţnosti 

předávání informací, a to konkrétně na poradách. 

2 respondenti uvedli, ţe nejsou vůbec spokojeni s předáváním informací od nadřízeného 

prostřednictvím oběţníků a písemných dokumentů, 2 jsou spíše nespokojeni, coţ 

potvrzuje relativně niţší hodnota VAP (2,9). Celé čtyři pětiny dotázaných je ovšem 

maximálně spokojeno s pouţíváním těchto komunikačních nástrojů vedoucím. 2 

respondenti odpověděli, ţe se na jejich pracovišti tyto nástroje nepouţívají. 
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Naopak spíše nespokojenost vyjádřili respondenti u předávání informací od nadřízeného 

prostřednictvím nástěnných tabulí nebo on-line nástěnek. Celkem 13 dotázaných je 

naprosto nespokojeno s tímto komunikačním nástrojem, pouze 7 respondentů je 

spokojeno. 10 dotázaných uvedlo, ţe se tyto nástroje komunikace na jejich pracovišti 

nevyskytují. 

Otázka č. 5: 

  Myslíte si, že Vám Váš nadřízený předává informace 4 3 2 1 0 VAP 

5.1. včas? (tj. tehdy, kdyţ potřebujete) 21 7 2 0 0 3,6 

5.2. 
ve správném mnoţství? (to je tolik, kolik potřebujete k 

práci) 
13 17 0 0 0 3,4 

5.3. 
ve správné kvalitě? (tj. srozumitelné, výstiţné, pravdivé 

apod.) 
17 13 0 0 0 3,6 

 

Více neţ dvě třetiny respondentů (21 z 30) vyjádřily naprostou spokojenost s dobou 

přenosu informací od nadřízeného. Uvedli, ţe jim jejich nadřízený předává informace 

včas. Zanedbatelné minimum dotázaných (2 z 30) je nespokojeno s dobou předávání 

informací a tím spojenou včasností. Spokojenost respondentů potvrzuje i vysoká 

hodnota VAP (3,6). 

Co se týče správného mnoţství předávaných informací od nadřízeného, tak jsou všichni 

respondenti spokojeni. Hodnota VAP je ovšem o trochu niţší neţ u předchozího 

ukazatele, konkrétně dosahuje hodnoty 3,4; neboť větší polovina (17 z 30) je spíše 

spokojena neţ absolutně spokojena. 

Také větší polovina dotázaných (17 z 30) je naprosto spokojena s kvalitou předávaných 

informací od nadřízeného. Vysokou spokojenost respondentů vyjadřuje také dosaţená 

hodnota VAP (3,6). 

Otázka č. 6: Domníváte se, že Váš nadřízený řeší rychle a adekvátně problémové 

situace? 

Pouze 5 dotázaných si myslí, ţe jejich nadřízený neřeší správně problémové situace, 

tedy rychle a adekvátně. Ale naprostá většina (25 z 30) si myslí opak, z toho je 15 
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respondentů naprosto spokojeno. Dokazuje to také vyšší koeficient spokojenosti VAP, 

konkrétně hodnoty 3,3.  

Otázka č. 7: 

  
Potýká se Váš nadřízený s následujícími 

komunikačními bariérami? 
4 3 2 1 0 VAP 

7.1. neumí Vám naslouchat 0 0 7 23 0 1,2 

7.2. nekomunikuje s Vámi dostatečně a pravidelně 0 5 11 14 0 1,7 

7.3. neví, které informace Vám má poskytovat 0 0 6 24 0 1,2 

 

Naprostá většina dotázaných (23 z 30) je absolutně spokojena s tím, jak jim jejich 

nadřízený naslouchá. Zbylých 7 respondentů je spíše spokojeno, coţ potvrzuje i nízká 

hodnota VAP (1,2), která vyjadřuje nepřítomnost této komunikační bariéry. 

Naopak mírnou nespokojenost vyjádřili respondenti s tím, ţe s nimi jejich nadřízený 

dostatečně a pravidelně nekomunikuje, coţ ukazuje také vyšší koeficient spokojenosti 

(1,7). Většina dotázaných (25 z 30) je ovšem s komunikací s nadřízeným spokojena, 

z toho 14 respondentů je naprosto spokojených. 

Všichni dotázaní si také myslí, ţe jejich nadřízený ví, které informace jim má 

poskytovat. Z toho je 24 respondentů absolutně spokojeno, coţ naznačuje také nízká 

dosaţená hodnota VAP (1,2). 

4.3.3. Analýza vzestupné komunikace 

Otázka č. 8: 

  
Jste spokojen/a s tím, jak předáváte svému 

nadřízenému následující informace? 
4 3 2 1 0 VAP 

8.1. 
informace o průběhu Vaší práce (plnění, včasnost, 

problémy) 
13 17 0 0 0 3,4 

8.2. Vaše návrhy na řešení problémových situací 13 17 0 0 0 3,4 

8.3. vyjádření vlastních názorů a pocitů týkajících se Vaší práce 15 15 0 0 0 3,5 
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Vyšší hodnoty VAP (viz tabulka) dále ukazují vysokou spokojenost respondentů s tím, 

jak předávají svému nadřízenému různé typy informací. Nejvyšší koeficient 

spokojenosti, konkrétně hodnotu 3,5; získalo vyjádření vlastních názorů a pocitů 

dotázaných týkajících se jejich práce, kde je přesná polovina respondentů (15 z 30) 

naprosto spokojena. 

Nepatrně niţší koeficient spokojenosti (3,4) vyjádřili shodně respondenti s předáváním 

informací o průběhu práce nadřízenému, a také s předáváním jejich návrhů a nápadů na 

řešení problémových situací. S tím je větší polovina dotázaných (17 z 30) spíše 

spokojena. Nikdo z dotázaných zde nevyjádřil sebemenší nespokojenost se způsobem a 

moţností předávání informací nadřízenému. 

Otázka č. 9: 

  

Jste spokojen/a s tím, jak můžete předávat Vašemu 

nadřízenému výše uvedené informace? (0 znamená, 

že tyto komunikační nástroje nemáte na pracovišti) 

4 3 2 1 0 VAP 

9.1. na poradách? 20 10 0 0 0 3,7 

9.2. při osobním jednání a schůzkách? 26 4 0 0 0 3,9 

9.3. elektronickou formou (email, intranet)? 21 9 0 0 0 3,7 

9.4. telefonem, faxem? 16 15 0 0 0 3,6 

9.5. prostřednictvím anonymních schránek? 4 3 0 11 12 1,2 

 

Všichni dotázaní jsou spokojeni s tím, jak mohou svému nadřízenému předávat 

informace na poradách, z toho dvě třetiny respondentů (20 z 30) jsou naprosto 

spokojeny. Ukazuje to také vysoká hodnota VAP (3,7). 

Nejvyššího koeficientu spokojenosti, konkrétně hodnoty 3,9; dosáhl způsob a moţnost 

předávání informací nadřízenému při osobním jednání a pracovních schůzkách. 

Respondenti jsou s touto moţností téměř naprosto spokojeni, coţ vyjádřilo celkem 26 

dotázaných. 
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Vysokou hodnotu VAP (3,7) ukazuje také spokojenost dotázaných s předáváním 

informací nadřízenému prostřednictvím emailu a intranetu. Dvě třetiny respondentů (21 

z 30) je naprosto spokojeno, zbylých 9 respondentů je spíše spokojeno.  

Všichni dotázaní jsou také spokojeni s předáváním informací prostřednictvím telefonu a 

faxu, z toho je větší polovina (16 z 30) absolutně spokojena. Potvrzuje to také vysoký 

koeficient spokojenosti, který dosahuje hodnoty 3,6. 

Je zajímavé, ţe naproti tomu je většina dotázaných (11 z 18) naprosto nespokojena 

s tím, jak mohou předávat informace nadřízenému prostřednictvím anonymních 

schránek. Spokojenost vyjádřilo pouze 7 dotázaných, z toho naprosto spokojeni jsou 

pouze 4 respondenti, coţ dokazuje také nízká dosaţená hodnota VAP (1,2). 12 

respondentů dokonce uvedlo, ţe se na jejich pracovišti anonymní schránky vůbec 

nenachází.  

Otázka č. 10: Myslíte si, že Váš nadřízený stojí o Vaše nápady a připomínky 

týkající se práce? 

Dvě třetiny respondentů (20 z 30) si myslí, ţe jejich nadřízený stojí o jejich nápady a 

připomínky týkající se práce. 10 dotázaných zastává názor, ţe o tyto nápady jejich 

nadřízený nejspíše také stojí, coţ potvrzuje také vysoký koeficient spokojenosti, který 

dosahuje hodnoty 3,7. 

Otázka č. 11: 

  
Jaké problémy Vám komplikují komunikaci s Vaším 

nadřízeným? 
4 3 2 1 0 VAP 

11.1. nadřízený nemá čas na komunikaci s Vámi 0 0 13 17 0 1,4 

11.2. máte obavy sdělovat některé informace vedoucímu 0 0 7 23 0 1,2 

11.3. nejste si jistý/á, zda nadřízený stojí o Vaše informace 0 0 8 22 0 1,2 

11.4. vedoucí Vám neumí naslouchat 1 0 20 8 0 1,7 

 

Nízké hodnoty VAP (viz tabulka) ukazují, ţe respondenti nemají problém s komunikací 

se svým nadřízeným. Všichni dotázaní uvedli, ţe jejich nadřízený má čas na komunikaci 
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s nimi. Větší polovina respondentů (17 z 30) je naprosto spokojena s tímto faktem. 

Dokazuje to i nízká hodnota VAP (1,4). 

Všichni dotázaní také uvedli, ţe nemají obavy sdělovat informace vedoucímu, z toho 

více neţ dvě třetiny respondentů (23 z 30) nemají naprosto ţádnou obavu. Hodnota 

VAP dosahuje proto velmi nízké hodnoty, konkrétně 1,2; coţ potvrzuje pozitivní názor 

respondentů. 

Stejně tak si jsou více neţ dvě třetiny dotázaných (22 z 30) jistí tím, ţe jejich nadřízený 

stojí o jejich informace. Nikdo z respondentů nepociťuje ţádnou nejistotu, kterou 

ukazuje také nízká dosaţená hodnota VAP (1,2). 

Respondenti jsou také spokojeni s tím, jak jim jejich vedoucí naslouchá. Pouze jediný 

dotázaný není spokojený, zatímco zbylých 29 je spokojeno, z toho 8 je naprosto 

spokojeno. 

4.3.4. Analýza horizontální a diagonální komunikace 

Otázka č. 12: 

  
Jste spokojen/a s tím, jak si předáváte následující 

informace s kolegy? 
4 3 2 1 0 VAP 

12.1. 
pracovní instrukce a postupy, informace o společných 

úkolech 
21 9 0 0 0 3,7 

12.2. 
informace o očekávaných nebo uţ vzniklých pracovních 

problémech a jejich řešení 
17 13 0 0 0 3,6 

12.3. návrhy na řešení těchto problémů 22 8 0 0 0 3,7 

12.4. pocity a vlastní názory 21 9 0 0 0 3,7 

 

Více neţ dvě třetiny dotázaných (21 z 30) jsou naprosto spokojeny s tím, jak si 

předávají s kolegy pracovní instrukce a informace o společných úkolech. Zbylých 9 

respondentů je spíše spokojeno, coţ ukazuje také vysoký koeficient spokojenosti 3,7. 

Téměř stejně vysoká hodnota VAP (3,6) ukazuje také spokojenost respondentů s tím, 

jak si předávají s kolegy informace o očekávaných nebo uţ vzniklých pracovních 
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problémech a jejich řešení. Ještě více jsou respondenti spokojeni s předáváním 

informací a návrhů na řešení těchto problému s ostatními kolegy, kdy jsou více neţ dvě 

třetiny respondentů (22 z 30) naprosto spokojeni. 

Dotázaní jsou spokojeni i se způsobem a vyuţití moţnosti předávání pocitů a vlastních 

názorů s ostatními kolegy. Více neţ dvě třetiny respondentů (21 z 30) jsou opět 

absolutně spokojeni. Nikdo nevyjádřil nespokojenost ani u jednoho ukazatele. 

Otázka č. 13: 

  

Jak často komunikujete se svými kolegy 

prostřednictvím následujících komunikačních 

nástrojů? 

4 3 2 1 0 VAP 

13.1. osobní kontakt, pracovní schůzky 22 6 2 0 0 3,7 

13.2. email, intranet 26 4 0 0 0 3,9 

13.3. telefon, fax 16 15 0 0 0 3,6 

13.4. porady 6 22 2 0 0 3,1 

 

Téměř všichni dotázaní (28 z 30) uvedli, ţe se svými kolegy komunikují velmi často 

prostřednictvím osobního kontaktu a pracovních schůzek, coţ ukazuje také vysoká 

hodnota VAP (3,7). Z toho 22 dotázaných vyuţívá osobní komunikace téměř vţdy a 6 

takto komunikuje často. Pouze dva respondenti uvedli, ţe komunikují s kolegy 

prostřednictvím osobního kontaktu málokdy. 

Nejčastěji, tedy téměř vţdy, respondenti komunikují se svými kolegy elektronickou 

formou, konkrétně prostřednictvím emailu a intranetu (26 dotázaných). Zbylí 4 dotázaní 

vyuţívají email a firemní intranet často. Velmi vysoká hodnota VAP (3,9) také 

potvrzuje četnost pouţívání emailu a firemního intranetu v organizaci. 

Všichni dotázaní také uvedli, ţe komunikují často se svými kolegy prostřednictvím 

telefonu nebo faxu. Více neţ polovina (16 z 30) vyuţívá telefon téměř vţdy, druhá 

polovina často. Hodnota VAP zde dosahuje také vysoké hodnoty, konkrétně 3,6.  

Je docela zajímavé, ţe respondenti komunikují často se svými kolegy prostřednictvím 

porad (22 dotázaných). Jedna pětina takto komunikuje téměř vţdy, zatímco dva 
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respondenti uvedli, ţe na poradách komunikují s kolegy málokdy. Relativně nejniţší 

koeficient četnosti porad (3,1) vypovídá také o upřednostňování ostatních 

komunikačních nástrojů před poradami.  

 Otázka č. 14: 

  
Vznikají při Vaší komunikaci s kolegy následující 

problémy? 
4 3 2 1 0 VAP 

14.1. nedostatek času na vzájemnou komunikaci 0 0 13 17 0 1,4 

14.2. špatné osobní vztahy s kolegy 0 0 9 21 0 1,3 

14.3. nemáte důvod spolu komunikovat 0 0 10 20 0 1,3 

14.4. 
technické nedostatky vzájemné komunikace 

(odloučenost pracovišť apod.) 
0 3 15 12 0 1,7 

 

Více neţ polovina dotázaných (17 z 30) zastává názor, ţe na jejich vzájemnou 

komunikaci s kolegy mají rozhodně dostatek času, coţ ukazuje také nízká hodnota VAP 

(1,4). Druhá polovina si myslí, ţe mají spíše dostatek neţ nedostatek času na vzájemnou 

komunikaci. 

Více neţ dvě třetiny respondentů (21 z 30) je také spokojeno s dobrými osobními 

vztahy s ostatními kolegy, 9 respondentů je spíše spokojeno. Nikdo tedy nezastává 

názor, ţe jejich komunikaci s ostatními kolegy ovlivňují špatné osobní vztahy. 

Celé dvě třetiny dotázaných nevidí ţádný důvod nekomunikování s ostatními kolegy. 

Poslední třetina respondentů má také důvod spíše komunikovat se svými kolegy, coţ 

dokazuje i nízká celková hodnota VAP, konkrétně 1,3. 

Velmi zajímavá je poslední statistika průzkumu, která ukazuje vysokou spokojenost 

většiny respondentů (27 z 30) s technickými nedostatky vzájemné komunikace, jako je 

odloučenost pracovišť apod., ovšem dotázaní uvedli pod dotazník doplňující informace, 

ţe je to sice komunikační bariéra, ale díky jiným nástrojům komunikace jako je email, 

telefon a intranet mohou být v kontaktu se svými kolegy téměř nepřetrţitě. Proto uvedli 

víceméně spokojenost a nepovaţují odloučenost pracovišť za tak velkou bariéru. Třem 

dotázaným se ale nelíbí tyto technické nedostatky, coţ se projevilo nepatrně na vyšší 

dosaţené hodnotě VAP (1,7).  
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4.4 Vyhodnocení výsledků analýzy průzkumu 

Celkové vyhodnocení dotazníkového průzkumu dopadlo pro organizaci dobře, neboť 

manaţeři jsou se všemi komunikačními směry celkově spokojeni. I přesto některé 

ukazatele dostaly niţší ohodnocení, a proto by se na ně firma měla zaměřit a pokusit se 

o jejich zlepšení.  

Následující vyhodnocení výsledků je rozděleno do jednotlivých problémových oblastí, 

konkrétně se orientuje na celkovou, sestupnou, vzestupnou, horizontální a diagonální 

komunikaci. 

4.4.1. Vyhodnocení celkové firemní komunikace 

Z analýzy spokojenosti s firemní komunikací vyplynulo velmi pozitivní zjištění, ţe 

jsou manaţeři celkově spokojeni s firemní komunikací. Znamená to tedy, ţe 

zaměstnancům vyhovuje nastavená a pouţívaná firemní komunikace z celkového 

hlediska a nemají zřejmě potřebu zavedený způsob komunikace měnit.  

Formální komunikace získala nepatrně niţší ohodnocení neţ komunikace neformální, 

ale i to svědčí o vysoké úrovni firemní komunikace. Formální komunikace je v kaţdé 

organizaci nastavena individuálně a lze vidět, ţe ve zkoumané divizi jsou s ní manaţeři 

spokojeni.  

Je docela zajímavé, ţe manaţeři upřednostňují neformální komunikaci před komunikací 

formální. Můţe to být způsobeno tím, ţe chtějí mezi kolegy a u svých podřízených 

vzbudit větší otevřenost a navodit přátelskou atmosféru, coţ je u formální komunikace 

někdy těţké, protoţe se povaţuje za všeobecně neosobní. Důleţitou roli můţe hrát také 

zpětná vazba, kdy při neformální komunikaci získávají účastníci téměř okamţitou 

reakci.  

Oba typy komunikace dopadly ovšem velmi dobře. Bylo by zajímavé zjistit také na 

niţších úrovních, zda jsou i ostatní zaměstnanci spokojeni s celkovou firemní 

komunikací, a to jak s formální tak s neformální, a také s tím, kterou komunikaci oni 

v organizaci upřednostňují. 
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4.4.2. Vyhodnocení sestupné komunikace 

Velmi dobře dopadlo ohodnocení předávání pracovních instrukcí a postupů od 

nadřízeného týkající se práce manaţerů. Vyplývá z toho, ţe manaţeři nejspíš dostávají 

potřebné informace a instrukce včas, v adekvátním mnoţství i správné kvalitě, coţ je 

pro jejich práci velmi důleţité. Pokud by manaţeři neměli potřebné informace, mohlo 

by dojít k prostojům nebo zbytečně vzniklým problémům a špatným rozhodnutím. 

Objevilo se zde ovšem i negativní ohodnocení několika manaţerů, které můţe být 

důsledkem nátlaku nadřízených nebo manaţerů výše postavených v organizační 

hierarchii, a růzností řešení problémů. 

Pozitivní pro management divize je také zjištění, ţe jsou respondenti spokojeni s tím, 

jakým způsobem jim jejich nadřízený předává ohodnocení jejich práce, coţ zahrnuje 

slovní pochvaly, písemné ohodnocení, poděkování za přínos organizaci a spolupráci, 

nebo také povýšení a postup v práci. Je totiţ důleţité motivovat manaţery, aby činili 

kroky směrem kupředu a nestagnovali v práci, a to se firmě zřejmě daří. Pouze jediný 

manaţer nebyl spokojený s tím, jakým způsobem je hodnocena jeho práce, coţ můţe 

být způsobeno např. špatnými osobními zkušenostmi nebo neosobním přístupem 

vedoucího k jedinci. 

Dalo by se říci, ţe téměř všichni vybraní manaţeři jsou spokojeni také s tím, jak od 

svého nadřízeného získávají informace, jak řešit vzniklé problémy a jak postupovat při 

jejich řešení. Týká se to různých doporučení, návodů, reklamací, nebo také návrhů a 

opatření. I přesto zde vyjádřilo několik málo manaţerů jistou nespokojenost 

s předáváním informací při řešení problémů. Příčina můţe být v tom, ţe jim nemusí 

vyhovovat způsob, kterým informace získávají, problémem můţe být také jiný 

nadřízený nebo samotné řešení vzniklé problémové situace. 

Chvályhodné je také to, ţe jsou manaţeři spokojeni s tím, jak jejich nadřízený vyuţívá 

moţnosti k předávání informaci na poradách.  Znamená to, ţe jsou porady vedeny 

správně, nejsou časté a zbytečné, a zaměstnanci na nich získávají veškeré potřebné 

informace ke své práci. Spokojenost vybraných manaţerů můţe být spojena také 

s četností, pravidelností porad, průběhem atd., coţ nelze z toho průzkumu ovšem 

odvodit. 
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Dále byli vybraní manaţeři spokojeni s tím, jakým způsobem získávají informace od 

svého nadřízeného prostřednictvím osobního kontaktu a pracovních schůzek. Tato 

komunikace je pro manaţery velmi důleţitá a uvedli ji jako nejčastěji pouţívanou formu 

komunikace, protoţe potřebují nejlépe okamţitou zpětnou vazbu, aby mohli co 

nejrychleji reagovat jak na vzniklé problémy, tak na poţadavky zákazníků či 

zaměstnanců. Důleţitým faktorem je také otevřený přístup nadřízeného, zda je ochotný 

komunikovat a dělá si čas na své podřízené v případě potřeby. 

Naprosto shodně dopadlo hodnocení komunikace s nadřízeným prostřednictvím 

telefonu a faxu, nebo elektronickou formou, která zahrnuje emailovou komunikaci a 

firemní intranet. Toto hodnocení se ukázalo jako pozitivní zjištění, neboť převáţná 

většina manaţerů je spokojena s tím, jak jejich nadřízený vyuţívá této moţnosti při 

komunikaci s nimi. Z toho lze usoudit, ţe v organizaci funguje dobře emailová a 

telefonní konverzace, a firemní intranet poskytuje manaţerům a ostatním zaměstnancům 

veškeré, ale hlavně potřebné informace. Někdy se totiţ stává, ţe je firemní intranet 

nastaven tak, ţe je nepřehledný a zaměstnanci neví, co vše na něm mohou najít, nebo 

jak s ním pracovat. 

Určitá nespokojenost manaţerů s předáváním informací prostřednictvím oběžníků a 

písemných dokumentů můţe být problémová. Tento výsledek není ale aţ tak 

překvapivý, neboť firmy v dnešní době pouţívají modernější způsoby předávání 

informací svým zaměstnancům a tento zastaralý způsob komunikace se jiţ tolik 

nevyuţívá. Potvrzují to také odpovědi respondentů, při kterých 2 manaţeři uvedli, ţe se 

s tímto komunikačním nástrojem na svém pracovišti uţ nesetkávají. 

Negativním zjištěním je, ţe více neţ polovina manaţerů není spokojena s tím, jak jsou 

jim předávány informace prostřednictvím nástěnných tabulí nebo on-line nástěnek.  

Jedna třetina z nich dokonce uvedla, ţe se tyto nástroje na jejich pracovišti vůbec 

nevyskytují. Je pravda, ţe někteří manaţeři nemusí nástěnky ke své práci potřebovat, 

protoţe mohou informace na nich uvedené získávat prostřednictvím jiných 

komunikačních nástrojů. Co se týče nespokojenosti manaţerů ohledně pouţívání 

nástěnných tabulí a on-line nástěnek, tak z průzkumu důvody nelze objasnit, ale 

většinou to bývá kvůli neaktuálnosti informací, poskytování nepotřebných informací, 

špatné kvalitě nástěnek a umístění tabulí daleko od pracovišť manaţerů. Je škoda, ţe 



 

42 

 

firma nevyuţívá on-line nástěnky, které ulehčují a zrychlují práci zaměstnanců díky 

časté aktuálnosti informací, ale na druhou stranu pochybuji, ţe je manaţeři vůbec 

potřebují pro svou práci díky odloučení pracovišť. Spíš by bylo zajímavé zjistit, jestli 

firma vyuţívá on-line nástěnky na pracovištích zaměstnanců, kteří jsou na niţších 

pozicích v hierarchii. 

Zajímavým, a také chvályhodným zjištěním je vysoká spokojenost manaţerů s tím, ţe 

jim jejich nadřízený předává informace ve správném množství a ve správné kvalitě. 

Pokud by manaţeři dostávali nepotřebné informace nebo informace, kterým by 

nerozuměli, vznikaly by zbytečná nedorozumění, která by mohla přerůst i do závaţných 

problémů. Je také důleţité, ţe vedoucí poskytují manaţerům optimální mnoţství a 

nepřehlcují je zbytečnými informacemi, které je mohou zdrţovat od práce. Jistou 

nespokojenost vyjádřili respondenti ovšem u včasnosti získávání informací od 

nadřízeného, coţ můţe být problémové. Pro manaţery hraje čas důleţitou roli díky 

jejich pracovnímu vytíţení, a říká se, ţe „čas jsou peníze“. Celkově lze ale usoudit, ţe 

manaţeři získávají od svého nadřízeného informace tehdy, kdyţ je potřebují.  

Pozitivním zjištěním je také to, ţe většina manaţerů zastává názor, ţe jejich nadřízený 

řeší adekvátně a včas problémové situace. Pro organizaci je toto zjištění velmi důleţité, 

protoţe tím naznačuje, ţe zaměstnává správné lidi na důleţitých místech. Našlo se ale i 

několik málo respondentů, kteří si myslí opak. Tento negativní postoj můţe být 

způsoben tím, ţe manaţeři můţou být nespokojeni např. kvůli osobní zaujatosti vůči 

vedoucímu, špatným zkušenostem s řešením problémových situací, nebo také díky 

lehkováţnosti a nezodpovědnosti vedoucího.  

Jako chvályhodné se ukázalo také hodnocení komunikačních bariér nadřízených. 

Všichni vybraní manaţeři si myslí, ţe jim jejich nadřízený umí naslouchat a jsou tak 

vyslyšeny jejich názory a pocity. Manaţeři potřebují zpětnou vazbu a lze vidět, ţe se 

jim jí v organizaci dostává a jsou spokojeni. Stejně pozitivně můţeme hodnotit také to, 

ţe nadřízení ví, které informace mají svým podřízeným poskytovat. Kdyby dostávali 

zbytečné informace nebo informace, které se netýkají jejich práce, mohli by být nejistí 

ohledně toho, co mají vykonávat a čeho dosáhnout. 
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Jistým problémovým zjištěním můţe být mírná nespokojenost manaţerů 

s nedostatečnou a nepravidelnou komunikací nadřízených s nimi. Někteří manaţeři si 

totiţ myslí, ţe by potřebovali komunikovat s nadřízenými častěji. Tento problém můţe 

být způsoben odloučením pracovišť nebo nepřítomností vedoucího, kdyţ s ním manaţer 

potřebuje konzultovat záleţitosti. I přesto však zbytek manaţerů ohodnotil komunikaci 

nadřízeného s nimi pozitivně, takţe celkové ohodnocení je uspokojivé. 

4.4.3. Vyhodnocení vzestupné komunikace 

Vysoká spokojenost manaţerů se projevila u hodnocení způsobů, jakými předávají 

vedoucímu informace o průběhu jejich práce. Respondenti vyjádřili svou spokojenost 

s plněním pracovních úkolů, včasností i předáváním informací ohledně vzniklých 

problémů, a nikdo z nich neměl negativní postoj, coţ je zajisté pozitivní zjištění.  

Stejně dobře dopadlo také hodnocení způsobů předávání návrhů na řešení vzniklých 

problémů vedoucímu. Manaţeři mají tedy moţnost poukázat na nastalé problémy a 

mohou se zapojit do jejich řešení, coţ jim dodává jistě potřebnou sebe důleţitost a 

důvěru u jejich nadřízeného.  

Velmi dobře pro organizaci dopadla i moţnost vyjádření vlastních pocitů a názorů 

respondentů nadřízeným. Kdyby tuto moţnost manaţeři neměli, mohlo by u nich 

docházet ke stresu a postupnému uzavření a nedůvěře vůči vedoucímu. Všichni 

zaměstnanci by se neměli bát vyjádřit své názory, ať jsou jakékoliv a hlavně by neměli 

mít obavy z negativních názorů. Je patrné, ţe ve firmě tato moţnost existuje a funguje 

správně. Ve všech výše uvedených situacích se ukázala komunikace s nadřízeným jako 

bezproblémová, coţ můţe vedení firmy těšit. 

Vzestupná forma komunikace zahrnuje různé typy komunikačních nástrojů. Co se týče 

pocitů vybraných manaţerů z porad, tak lze říci, ţe můţe být firma také velmi 

spokojena. Manaţeři nejspíš dostávají dostatečný prostor vyjádřit své názory k řešeným 

problémům prezentovaným na poradách. Dávají tak zpětnou vazbu vedoucím, kteří 

potřebují informace k objasnění vzniklé problémové situace nebo k dalšímu 

rozhodování. Hodnocení porad dostalo tedy pozitivní ohodnocení. 
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Nejvíce si ovšem manaţeři pochvalují komunikaci prostřednictvím osobního jednání a 

pracovních schůzek. Téměř všichni jsou s ní maximálně spokojeni, coţ je pro firmu 

velmi dobré. Můţe to být díky tomu, ţe při osobním kontaktu s nadřízeným mají 

největší moţnost sdělit všechny informace okamţitě a nedochází ke komunikačnímu 

šumu. Manaţeři nemají také asi problémy se sdělováním jakýchkoliv informací, jak 

pozitivních, tak hlavně negativních svému nadřízenému, coţ můţe být taky rozhodující 

při osobním kontaktu.  

Maximální spokojenost se projevila dále i u moţnosti předávání informací nadřízenému 

elektronickou formou, čili prostřednictvím emailu a firemního intranetu. Toto hodnocení 

je velmi pozitivní. Myslím si, ţe emailová konverzace je v organizaci vyuţívaná 

nejčastěji, neboť lze přes ni odeslat velké mnoţství informací velkému mnoţství lidí 

v minimálním čase s tím, ţe příjemci si sami určují čas, ve kterém zprávu zpracují. 

Proto se dnes odesílají písemné dokumenty a oběţníky většinou v elektronické podobě.  

Jako často vyuţívaná se ukázala dále i telefonní komunikace s nadřízeným. 

Zaměstnanci tuto formu komunikace ohodnotili velmi dobře. Lze říci, ţe pro manaţery 

a výše postavené zaměstnance v organizaci jsou v dnešní době telefony a mobilní 

přístroje nepostradatelné, a při odloučení pracovišť a zařizování různých věcí jej ke své 

práci nutně potřebují. Pokud neexistuje jiná moţnost, jak komunikovat s nadřízeným, je 

telefon uţitečným komunikačním nástrojem pro manaţery. 

Jako naprosto nevyhovující se ukázalo pouţívání anonymních schránek na pracovišti. 

Jedna třetina manaţerů uvedla, ţe se na jejich pracovišti anonymní schránky 

nevyskytují, coţ je velkým nedostatkem, neboť tak zaměstnanci přichází o moţnost 

vyjádření svého názoru, aniţ by vedení vědělo, o koho se jedná. Ti, kteří na svém 

pracovišti anonymní schránky mají, jsou z poloviny s jejich pouţíváním naprosto 

nespokojeni, druhé polovině respondentů jejich pouţívání vyhovuje. Tím, ţe jsou 

manaţeři rozprostřeni do různých prostor a nepracují na jednom pracovišti, můţou 

nastat různé důvody nespokojenosti. Jeden z nich můţe být špatně zvolené umístění 

schránek. Pokud jsou totiţ schránky viditelné všem zaměstnancům na očích, 

neposkytují jim takovou anonymitu a soukromí, aby do nich vhazovali své názory a 

připomínky. 
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Velmi pozitivně dopadlo také hodnocení názoru manaţerů ohledně postoje nadřízeného 

k jejich názorům a nápadům. Všichni vybraní manaţeři mají ať uţ ve větší nebo menší 

míře pocit, ţe jejich nadřízený stojí o jejich nápady a připomínky týkající se jejich 

práce. Jak jiţ bylo zmíněno dříve, otevřenost a přátelská atmosféra nadřízeného je pro 

manaţera velmi důleţitá pro jejich práci a motivaci k dobrým výsledkům. Pro firmu je 

podstatné, ţe jejich manaţeři mají dobrý pocit z přístupu nadřízených. 

Respondenti se dále vyjadřovali k osobním komunikačním bariérám vůči nadřízenému. 

Ani zde nebyla zjištěna ţádná výrazná negativa. Manaţeři uvedli, ţe jejich nadřízený 

má dostatek času na jejich vzájemnou komunikaci, a proto čas nepovaţují za 

komunikační bariéru. Toto zjištění je pro firmu chvályhodné.  

Velmi důleţité a pozitivní je, ţe manaţeři netrpí žádnými obavami ohledně sdělování 

některých informací nadřízenému. Přátelská a otevřená atmosféra je pro oboustrannou 

komunikaci podstatná, pokud by se jeden z komunikátorů uzavřel, mohlo by dojít 

k přenosu nekvalitních informací a komunikačnímu šumu.  

Manaţeři si jsou také jisti tím, ţe jejich nadřízený stojí o jejich informace týkající se 

práce. Někdy mají vedoucí problém s tím, ţe vedou jednostrannou konverzaci neboli 

monolog a nezajímá je zpětná vazba. Pokud jsou manaţeři přesvědčeni o tom, ţe 

předávané informace zajímají nadřízeného, pracuje se jim lépe. Tato statistika je pro 

organizaci tedy velmi dobrá. 

Při hodnocení sestupné komunikace vybraní manaţeři uvedli, ţe jim nadřízený umí 

naslouchat, stejně tak to nepovaţují za bariéru ve vzestupné komunikaci. Téměř všichni 

si myslí, ţe s tímto nemají ţádný problém a vedoucí jim dostatečně naslouchá, to je 

zajisté chvályhodné. Pouze jediný respondent nebyl spokojen s tímto faktorem, coţ je 

ovšem zanedbatelné a můţe to být způsobeno pouze zaujatostí vůči nadřízenému.  

4.4.4. Vyhodnocení horizontální a diagonální komunikace  

U hodnocení komunikace mezi kolegy došlo také k pozitivním zjištěním. Pokud mají 

manaţeři moţnost pracovat na společných úkolech s kolegy ze stejných nebo jiných 

úseků a pracovišť, jsou spokojeni s předáváním pracovních instrukcí, postupů a 

informací o společných úkolech. Manaţeři mají zřejmě dostatek prostoru i času na 
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předávání těchto informací. S tím souvisí také pouţívané komunikační nástroje, které 

jim ulehčují práci a kontakt s ostatními kolegy.  

Více neţ polovina manaţerů uvedla maximální spokojenost i u předávání informací 

mezi kolegy o očekávaných nebo už vzniklých problémech a jejich řešení. Líbí se jim 

tedy způsob a moţnost, jak mohou tyto informace nadřízenému předávat, coţ je pro 

firmu pozitivní.   

Co se týče spolupráce ohledně nápadů na řešení vzniklých problému, je hodnocení 

manaţerů více neţ chvályhodné. Jsou spokojeni s tím, jakým způsobem mohou mezi 

sebou konzultovat nápady a doporučení na řešení problémů. Které metody firma 

vyuţívá ke společnému tvoření nápadů z průzkumu nelze zjistit, myslím si ale, ţe mezi 

ně patří především brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy, Ishikawův diagram 

atd.  

Je také důleţité, ţe mají manaţeři dobrý pocit z toho, ţe si s kolegy mohou sdělit a 

vyměnit vlastní názory a postoje k práci. Tím se uvolňuje atmosféra a dochází 

k neformální komunikaci mezi nimi. Jelikoţ manaţeři komunikují zřejmě častěji se 

svými kolegy, neţ se svými nadřízenými, hrají osobní vztahy s ostatními kolegy 

důleţitou roli. Firma můţe být spokojena s tímto hodnocením. 

Není překvapivé, ţe manaţeři mezi sebou komunikují velmi často prostřednictvím 

pracovních schůzek nebo díky osobnímu jednání, jelikoţ většinou spolu sdílí stejné 

pracoviště. V případě diagonálního toku jsou tyto schůzky a osobní kontakt zajisté méně 

vyuţívány, protoţe většinou není taková moţnost setkat se tváří v tvář. Dva respondenti 

ale vyuţívají osobních jednání málokdy. Můţe to být způsobeno jinou pozicí ve firmě 

nebo nepotřebností komunikovat s ostatními kolegy.  

Je ovšem zajímavé, ţe nejčastěji používaným komunikačním nástrojem mezi 

manaţery je email a intranet. Dalo by se říci, ţe tyto nástroje vyuţívají manaţeři 

k předávání veškerých informací svým kolegům. Počítače dnes usnadňují práci a 

urychlují přenos informací, proto není nic lehčího, neţ poslat informace dál po síti 

ostatním kolegům, kteří si je můţou v klidu přečíst. 

Časté používání se objevilo také u přenosu informací ostatním kolegům 

prostřednictvím telefonních přístrojů. Tato komunikace je velmi jednoduchá a rychlá a 



 

47 

 

umoţňuje oběma účastníkům komunikace okamţitou zpětnou vazbu, coţ bývá někdy 

rozhodujícím faktorem. I tak ovšem telefonní komunikaci předčila elektronická forma 

komunikace. 

Lze říci, ţe manaţeři komunikují s ostatními kolegy často i na poradách. Pokud k tomu 

dostávají příleţitost, je to jen dobře. Můţou si tak sdělit různé typy informací, zároveň 

většímu mnoţství lidí, a dozvědět se i o aktivitách týkajících se jiného neţ jejich 

zaměření. Je důleţité ovšem četnost porad nepřehánět, aby se nestaly zbytečnými. Dva 

dotázaní se účastní porad málokdy, ale to nemusí být ţádným problémem. Nemusí to ke 

své práci třeba potřebovat nebo se jich porady netýkají.  

Bylo zjištěno, ţe manaţeři mezi sebou nemají téměř ţádné komunikační bariéry. 

Všichni uvedli, ţe mají dostatek času na vzájemnou komunikaci, coţ je pozitivní 

zjištění. Dostává se jim tedy prostoru pro vzájemnou komunikaci a nedochází tak ke 

špatnému přenosu informací.  

Většina z nich si také myslí, ţe jim nepřekáţí v práci špatné osobní vztahy s ostatními 

kolegy. Pokud se ve firmě pěstují dobré vztahy mezi manaţery i ostatními zaměstnanci, 

předchází se konfliktům a zbytečným problémům, které by pak vedení muselo řešit. 

Dobré osobní vztahy s ostatními kolegy mohou pomoci také motivaci k práci a 

uvolněné atmosféře. 

Všichni vybraní manaţeři nepovaţují za bariéru ani důvod spolu nekomunikovat. Je to 

logické, jelikoţ spolu musí pracovat na různých úkolech a tak mají důvod spolu 

komunikovat a sdělovat si potřebné informace. Kdyby tomu bylo naopak, mohl by ve 

firmě vzniknout problém. Všechny výše uvedené charakteristiky můţeme povaţovat za 

chvályhodné a firma s nimi můţe být spokojena. 

Jako jediným problémem a moţnou bariérou se ukázaly technické nedostatky 

komunikace, mezi které patří zejména odloučenost pracovišť, různá pracovní doba 

manaţerů, omezenost pouţívání určitých komunikačních nástrojů, absence některých 

nástrojů komunikace, apod. Někteří manaţeři pod dotazník uvedli, ţe by mohla být 

některá pracoviště sloučena, aby se mohly rychleji řešit důleţité problémy. Jiní připsali, 

ţe jsou sice od sebe odloučeni, ale díky jiným komunikačním nástrojům neţ osobním 

setkáním mohou být přesto v kontaktu s ostatními kolegy. Při rozmístění jednotlivých 
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úseků divize do celé republiky je ovšem velmi těţké manaţery sloučit na jedno místo. 

Pokud mohou být ale v kontaktu s kolegy téměř nepřetrţitě jinými způsoby, zřejmě jim 

odloučenost pracovišť aţ tolik nevadí, protoţe si mohou o pracovních záleţitostech 

popovídat např. na firemních mítincích nebo různých kulturních a společenských 

akcích, které firma pořádá.  

 

4.5 Návrhy opatření pro zkvalitnění firemní komunikace 

Výsledky průzkumu a jejich vyhodnocení ukázaly sice minimální, ale přesto moţné 

problémy, které by firma měla určitě zhodnotit a pokusit se o jejich eliminaci. Proto 

vedení společnosti navrhuji některé nápady a doporučení, které by mohly vést k jejich 

zmírnění nebo úplnému odstranění. Jelikoţ je spokojenost zaměstnanců důleţitá pro 

správný chod podniku, měla by se o ni firma zajímat a směřovat k neustálému 

zlepšování komunikace se svými manaţery.  

Jelikoţ byly zjištěny minimální problémy, budu se snaţit pojmout návrhy opatření 

trošku jiným způsobem, a to preventivním, který můţe firmě pomoci udrţovat vysokou 

úroveň komunikace mezi manaţery a předcházet tak nejrůznějším problémům. 

U vnitrofiremní komunikace vybraných manaţerů, ať uţ formální nebo neformální, 

byla zjištěna velmi vysoká celková spokojenost respondentů, proto není potřeba 

navrhovat ţádná opatření na zkvalitnění komunikace. Je ovšem moţná zajímavé 

upozornit na to, ţe vybraní manaţeři dávají přednost spíše neformální komunikaci před 

komunikací formální, ale to můţe být v konečném důsledku pro firmu jen přínosem, 

protoţe si tak pěstují mezi sebou dobré pracovní vztahy a vytvářejí přátelskou atmosféru 

na pracovišti. Ţádný problém v tom nevidím, a tak se mohu zaměřit dále na jednotlivé 

směry komunikace.  

4.5.1. Návrhy opatření pro zkvalitnění sestupné komunikace 

Při předávání různých typů informací vybraným manaţerům od nadřízeného se téměř 

nevyskytly negativní reakce. Jistá nespokojenost manaţerů s předáváním pracovních 

instrukcí a postupů od vedoucího, které se týkají jejich práce, by mohla být spojena 
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s tím, jakým způsobem vyuţívá nadřízený moţnost předávání pracovních postupů, a 

proto vedoucím navrhuji, aby vţdy zhodnotili optimální, tedy nejlepší moţnou cestu 

distribuce informací k zaměstnancům. Tím přisuzují důleţitost jednotlivým pracovním 

úkolům, protoţe při osobním kontaktu se zaměstnanci získávají zadané pracovní 

instrukce a postupy větší váhu. 

Je také důleţité, aby nadřízený předával ohodnocení práce nebo uznání za dobře 

odvedenou práci svým manaţerům vhodným způsobem, nejlépe osobně. Kaţdý 

nadřízený by si měl udělat čas i prostor na jednotlivé manaţery, aby věděli, ţe si firma 

jejich práce cení. 

Tím, jakým způsobem získávají manaţeři informace o dosažených výsledcích, 

poukazuje společnost na přístup ke svým zaměstnancům. Pokud by vedení firmy 

posílalo zaměstnancům pouze výroční zprávy, velmi rychle by ztratili motivaci k práci, 

protoţe by neměli pocit osobního přístupu. Firma by proto měla s určitou pravidelností 

svolávat porady nebo zasedání, ke kterým by měli mít všichni manaţeři a také ostatní 

zaměstnanci přístup, a kde by získali i osobního uznání. 

Vysoká spokojenost se objevila také u způsobu předávání informací, jak řešit vzniklé 

problémy a jak postupovat při jejich řešení. Vybraní manaţeři jsou tedy spokojeni 

s moţností, kterou vyuţívá jejich nadřízený. Někteří manaţeři ovšem uvedli, ţe jsou 

spíše nespokojeni. Z tohoto dotazníkového průzkumu nelze zjistit konkrétní příčiny 

nespokojenosti, některým manaţerům nemusí ale vyhovovat např. způsob distribuce 

informací, také je potřeba zjistit, jaké informace manaţeři potřebují a zda jim řešení od 

nadřízeného vůbec pomáhá vzniklé problémové situace vyřešit. 

U porad se více méně všichni dotázaní shodli, ţe probíhají efektivně. Moje návrhy 

směřují spíše k vedoucím, kteří by měli být vţdy připraveni na všechny moţné dotazy 

zúčastněných, měli by mít dostatečný přehled o dění v podniku nebo na jejich 

pracovišti, a znát konkrétní čísla a údaje. Vedení by také mělo udrţovat optimální 

četnost porad, tedy aby byly pravidelné, ale ne zbytečné. Co se týče průběhu, vedoucí 

by také měli udrţovat jejich dynamiku tak, aby byly pro všechny zúčastněné zajímavé. 

Z průzkumu vyplynulo, ţe jsou manaţeři velmi spokojeni s předáváním informací od 

nadřízeného prostřednictvím osobního jednání a pracovních schůzek, elektronickou 
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formou, telefonem nebo faxem. Jelikoţ tyto komunikační nástroje umoţňují rychlý 

přenos informací, můţe firmu těšit, ţe zde manaţeři nevidí ţádný problém. Firma by 

měla ovšem provádět pravidelné kontroly pouţívání zejména mobilních telefonů, 

internetu a emailové konverzace, jestli jsou vyuţívány především pro práci nebo 

soukromé účely. Můţe se stát, ţe jsou manaţeři spokojeni s těmito nástroji díky tomu, 

ţe jim dávají neomezený přístup k vyřizování jiných, neţ pracovních záleţitostí. 

U oběžníků a písemných dokumentů není překvapivé zjištění, ţe se jiţ tolik 

nevyskytují ve firmách, nebo ţe s nimi manaţeři nejsou tolik spokojeni. Je to logické, 

protoţe veškeré typy těchto dokumentů jsou dnes převáděny do elektronické podoby, 

která ulehčuje způsob distribuce obsaţených informací. Proto bych firmě doporučila, 

aby písemné dokumenty nahrazovala jinými komunikačními nástroji, pokud je to 

moţné. 

Větší nespokojenost se objevila u pouţívání nástěnných tabulí nebo on-line nástěnek. 

Nástěnné tabule by měly být přehledné, umístěny na viditelných místech, rozděleny do 

jednotlivých sekcí, a také by se měla udrţovat jejich aktuálnost. Dále se doporučuje 

barevné rozlišení jednotlivých sekcí, které poukazuje na významnost sdělovaných 

informací. Pouţívání on-line nástěnek manaţery je moţná trošku zbytečné, pokud 

ovšem pracuje hodně manaţerů na stejném místě a sdílí pracoviště se svými 

zaměstnanci, mohla by firma zváţit jejich rozmístění a pouţívání. 

Vybraní manaţeři jsou také velmi spokojeni s tím, jak jim jejich nadřízený předává 

informace, tedy včas, tj. tehdy, kdyţ je potřebují, ve správném množství, tj. tolik, kolik 

potřebují k práci, a ve správné kvalitě, tj. srozumitelně, výstiţně atd. Několik manaţerů 

není uţ tolik spokojeno s včasností získávání informací od vedoucího, proto by jim měli 

vedoucí předávat informace v nejkratším moţném čase, aby nezdrţovali práci ostatních.  

Bezproblémový se ukázal přístup nadřízených k problémovým situacím. Manaţeři 

zastávají názor, ţe jejich nadřízený řeší problémové situace rychle a adekvátně, 

takţe k tomuto nemám ţádné připomínky. Nebývá na škodu vedoucí zapojit do různých 

školení, pomáhat jim a ukazovat způsoby, jak řešit různé situace pomocí situačních 

modelů. 
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U komunikačních bariér se objevila jistá nespokojenost s tím, ţe nadřízený 

nekomunikuje se manažery dostatečně a pravidelně. Nadřízeným bych doporučila 

vymezit si čas i prostor na připomínky svých kolegů, můţe se totiţ stát, ţe díky nezájmu 

vedoucích vznikají zbytečné problémy a u svých podřízených tak mohou vzbudit 

nedůvěru v jejich osobu. 

Dotazník se nezabýval otázkami, jako jsou firemní mítinky, kulturní a sportovní 

akce, firemní časopisy nebo dotazníkové průzkumy. Chtěla bych firmě navrhnout, 

aby všechny tyto nástroje jakkoliv pravidelně vyuţívaly, neboť někdy lze jedině 

prostřednictvím nich získat opravdu objektivní názory zaměstnanců. Firemní mítinky 

navíc zvyšují u zaměstnanců identifikaci s organizací a pomáhají tak dosáhnout 

firemních cílů. Správně nastavená firemní kultura motivuje a obohacuje zaměstnance i o 

jiné neţ pracovní záţitky. Pokud společnost vydává vlastní firemní časopis, bylo by 

zajímavé zjistit, zda ho zaměstnanci vůbec čtou a jestli se jim jeho obsah líbí. 

4.5.2. Návrhy opatření pro zkvalitnění vzestupné komunikace 

Manaţeři jsou také spokojeni téměř ve všech ohledech s tím, jak předávají informace 

svému nadřízenému. Lze těţko usoudit, jestli jsou tyto názory dostatečně objektivní, 

protoţe hodnocení jiných osob je mnohem jednodušší neţ to vlastní.  

Jediným problémem u hodnocení komunikačních nástrojů se ukázalo pouţívání 

anonymních schránek. Velkým nedostatek je absence těchto schránek na pracovištích, 

tam, kde se vyskytují, jsou s nimi manaţeři spíše nespokojeni neţ spokojeni. Důvodem 

negativních postojů bývá většinou špatné umístění schránek, které neposkytuje 

zaměstnancům dostatečnou anonymitu a soukromí. Dalším příčinou můţe být to, ţe 

kdyţ manaţeři nebo ostatní zaměstnanci nevidí ţádnou reakci na jejich připomínky, 

nemají důvod anonymní schránky pouţívat. V kaţdém případě by měli mít všichni 

zaměstnanci moţnost vyuţívání tento komunikační nástroj. 

Z průzkumu dále vyplynulo, ţe nadřízený dává manaţerům pocit, ţe stojí o jejich 

nápady a připomínky týkající se práce. Firma můţe být spokojena s tímto přístupem 

nadřízených, který pomáhá také otevřenější a uvolněnější atmosféře na pracovištích a 

manaţerům poskytuje důleţitou zpětnou vazbu. 
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U problémů, které komplikují vybraným manaţerům komunikaci s nadřízeným, nebyly 

zjištěny téměř ţádné nedostatky. Jediným problémem, který byl zmíněný uţ dříve, je 

umění vedoucího naslouchat manaţerům. Objevila se zde ovšem minimální 

nespokojenost, většině manaţerů tedy vyhovuje způsob, jak jim nadřízený naslouchá.  

Z výsledků průzkumu lze usoudit, ţe vzestupná komunikace funguje v organizaci 

správně a je efektivní, díky tomu projevují manaţeři vysokou spokojenost. 

4.5.3. Návrhy opatření pro zkvalitnění horizontální a diagonální 

komunikace 

Ukázalo se, ţe vybraní manaţeři jsou spokojeni s tím, jakým způsobem si předávají 

informace s ostatními kolegy. Vyhovuje jim moţnost předávání jak pracovních 

instrukcí, postupů a informací o společných úkolech, tak o očekávaných nebo vzniklých 

problémech, návrhů na řešení těchto problémů a informací ohledně vlastních pocitů a 

názorů. Je potřeba vytvářet a udrţovat mezi kolegy dobré pracovní vztahy, aby se 

v případě problémů mohli obracet na vhodné osoby na jiných místech, a měli přístup a 

spojení s kolegy, kteří se nachází na jiném pracovišti. 

U četnosti pouţívání různých komunikačních nástrojů došlo k překvapivému zjištění, ţe 

několik manaţerů se účastní málokdy porad, nebo ţe jsou málokdy v osobním 

kontaktu a prostřednictvím pracovních schůzek s ostatními kolegy. Moţná tito 

manaţeři nevidí potřebu takto komunikovat s kolegy, moţná vykonávají takovou práci, 

která tento kontakt s ostatními nepotřebuje, kaţdopádně by bylo zajímavé zjistit 

skutečné důvody. U ostatních nástrojů vyjádřili manaţeři vysokou četnost pouţívání, a 

jelikoţ mají minimální problémy s komunikací s ostatními kolegy, nevidím důvod 

v navrhování dalších opatření.  

Co se týče komunikačních bariér, ani zde nevyšly na povrch ţádné závaţné problémy. 

Jediným nedostatkem, který by moţná většina manaţerů změnila, je odloučenost 

pracovišť. Firmě bych navrhla, aby provedla průzkum týkající se technických 

nedostatků, které by manaţeři potřebovali zlepšit. Mohl by se týkat názorů manaţerů, 

které komunikační nástroje by potřebovali pro svoji práci, zda by se nedala některá 

pracoviště sloučit nebo najít jiné vhodné prostory pro organizaci. Většině z nich ale 
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odloučení pracovišť nevadí, proto tento návrh záleţí jen na posouzení společnosti. 

Pravidelné pracovní cesty jsou totiţ běţnou součástí manaţerské práce. 
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5. Závěr 

Aby byla organizace úspěšná, měla by se snaţit udrţovat veškeré své prvky a oblasti 

činnosti na vysoké úrovni. V rámci své diplomové práce jsem prováděla výzkum 

zaměřený na komunikační směry vybrané organizace a také na to, jak jsou s těmito 

směry a jejich vyuţíváním spokojeni manaţeři vybrané divize. Cílem mé práce bylo 

tedy zhodnotit stávající úroveň vnitrofiremní komunikace mezi manaţery vybrané 

divize, především z pohledu sestupné, vzestupné, horizontální a diagonální komunikace. 

Pomocí sekundárních dat jsem provedla analýzu spokojenosti manaţerů s tím, jak 

funguje stávající komunikace, které komunikační prostředky se jeví za nejefektivnější 

při komunikaci mezi manaţery a jak jsou manaţeři spokojeni s efektivitou komunikace. 

Ke zjištění a analyzování postojů manaţerů jsem vyuţila metodu dotazování, konkrétně 

techniku dotazník. Dotazování probíhalo v měsíci dubnu tohoto roku u 30 respondentů 

managementu vybrané divize. Následné vyhodnocení získaných údajů bylo provedeno 

pomocí programu MS Excel, kde data byla vloţena do datové matice a byla roztříděna 

dle prvního stupně.  

Z průzkumu vyplynulo, ţe manaţeři vybrané divize jsou spokojeni se všemi 

komunikačními směry v organizaci. U sestupné komunikace vyjádřili manaţeři 

spokojenost téměř se všemi pouţívanými komunikačními nástroji. Průzkum ovšem 

odhalil i některé nedostatky, které povaţuji do jisté míry za problémové a které by 

mohla firma zlepšit. Týká se to především těch komunikačních nástrojů sestupné 

komunikace, které manaţeři vyuţívají jen občas a nejsou s nimi denně v kontaktu. 

Jedná se o oběţníky a písemné dokumenty, nástěnné tabule nebo on-line nástěnky. 

S chováním a jednáním nadřízeného jsou manaţeři také vysoce spokojeni, jediný 

problém se objevil u včasnosti předávání informací a také nedostatečnou a 

nepravidelnou komunikací nadřízeného s manaţery.  

Se vzestupnou komunikací nemají manaţeři vybrané divize téměř ţádný problém. 

Jediným nedostatkem, který povaţuji za problémový, je vyuţívání anonymních 

schránek, pro který jsem navrhla jistá opatření na zlepšení. 

U horizontální a diagonální komunikace mezi manaţery se objevila také vysoká 

spokojenost. Nebyly zde zjištěny ţádné problémy s komunikačními nástroji, ty tedy 
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povaţuji za vysoce efektivní. Průzkum ovšem ukázal jako problémovým zjištěním 

technické nedostatky komunikace, především odloučenost pracovišť.  

U všech výše uvedených negativních zjištění jsem navrhla taková opatření, která by 

mohla zjištěné problémy zmírnit nebo zlepšit. K tomu jsem vyuţila získané poznatky 

z teoretické části.  

Z celkového pohledu si tedy myslím, ţe stávající úroveň interní komunikace mezi 

zaměstnanci vybrané firmy je na velmi vysoké úrovni a průzkum ukázal, ţe firma můţe 

být s efektivitou komunikačních směrů zajisté spokojena. Analyzování a zhodnocení 

interní komunikace u jednotlivých komunikačních směrů bylo dosaţeno, coţ bylo také 

cílem mé práce. Při hodnocení dotazníků mě napadlo spousty jiných otázek, které by se 

mohly ovšem stát námětem a inspirací pro další výzkum. 
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