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1 Úvod 

Praxe dokazuje, ţe nejlepším zdrojem myšlenek a nápadŧ jsou vţdy vlastní 

zaměstnanci. Z největší části jsou to právě oni, kteří rozhodují o úspěchu či neúspěchu dané 

firmy. Kaţdá organizace touţí mít spokojené zákazníky a trvale profitovat. Takového 

výsledku ovšem nelze dosáhnout bez loajálních a spokojených zaměstnancŧ, kteří jsou 

informováni o všech podstatných záměrech managementu, znají veškeré vnitřní procesy i 

náplň své práce. K tomu je zapotřebí účinné interní komunikace, která je nezbytným 

předpokladem úspěšného fungování celého podniku, spoluutváří oddanost zaměstnancŧ 

k zaměstnavateli a zvyšuje jejich vnitřní motivaci.  

Pokud pracovníci „tápou“ v neinformovaném prostředí, je to spolehlivá cesta, která 

vede ke sníţení morálky na pracovišti, zvýšení absence a nezájmu o práci. Odborníci tvrdí, ţe 

efektivní a kvalitní nastavení interní komunikace je jeden ze zásadních faktorŧ úspěšnosti 

kaţdé firmy. K tomu je zapotřebí kvalitního vedení v podobě schopného manaţera 

s komunikačními dovednostmi, protoţe právě vedení nese základní odpovědnost v případě 

dysfunkce vnitropodnikové komunikace. V současnosti čelí firmy silným tlakŧm, útokŧm 

konkurence, potýkají se s dynamickým vývojem a globalizací. Aby se firma mohla efektivně 

bránit, musí být vnitřně sjednocená, homogenní, mít ustálené procesy a doladěnou koordinaci 

všech aktivit. Efektivní interní komunikace přispívá k dosaţení konkurenční výhody.  

Současným trendem většiny českých firem je podceňování a přehlíţení významu této 

problematiky, coţ ve většině případŧ později vede ke vzniku slabiny, která brání organizaci 

v rŧstu. Manaţeři firem si neuvědomují, ţe komunikace je součástí kaţdodenní práce všech 

zaměstnancŧ, jak vedoucích, tak řádových zaměstnancŧ. Vrcholové vedení by mělo věnovat 

interní komunikaci dostatek času a nalézt vhodné prostředky ke zlepšení stávající situace, 

vytvořit komunikační strategie i komunikační plán, který implementuje do kaţdodenního 

řízení.  

Primárním cílem této bakalářské práce je analyzovat stav a kvalitu interní komunikace 

ve firmě AUTOCARRO, posoudit efektivnost zvolených komunikačních prostředkŧ, zjistit 

bariéry bránící vnitřní komunikaci, zhodnotit přístup majitele a manaţerŧ k zaměstnancŧm, 

získat názor pracovníkŧ, hodnocení pracovníkŧ, popis pracovní pozice. Závěr práce bude 

věnován celkovému zhodnocení zjištěných faktŧ a návrh moţností, které v konečném 

dŧsledku zkvalitní a zefektivní komunikaci uvnitř firmy. Téma i analyzovaná firma byly 
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vybrány cíleně. Díky přímého propojení autora s vedením firmy, bude moţné získané 

poznatky vyuţít v kaţdodenní praxi.  

Společnost AUTOCARRO získala nové významné klienty a počet objednávek rapidně 

vzrostl.  Majitel firmy na tuto skutečnost ihned zareagoval a přijal nové zaměstnance na stálý 

pracovní poměr. S rŧstem organizace rostou paralelně i nároky na kvalitu interní komunikace. 

Ty ovšem nebyly v této firmě brány v úvahu, byly přehlíţeny, coţ postupně vedlo k chaosu na 

pracovišti a ke sníţení kvality práce. Z výše uvedených dŧvodŧ majitel a manaţeři firmy 

uvítají výsledky této práce, která se stane prvotním návodem k postupnému zlepšení stávající 

situace, coţ by v konečném dŧsledku mohlo pomoci sníţit náklady, zvýšit produktivitu práce 

a informovanost na pracovišti a spokojenost zákazníkŧ.  

Za celé období existence firmy se ještě nikdo nevěnoval ţádné analýze, která by vedla 

ke změně interních procesŧ. Z tohoto dŧvodu nebude práce vedena zcela do hloubky a 

nejmenších detailŧ. Na tuto základní práci by mohla navázat práce diplomová, popř. 

komplexní analýza některé z profesionálních firem. Ta by mohla na základě těchto informací 

provést celkový interní audit vnitropodnikové komunikace, navrhnout celkovou komunikační 

strategii, plán, vyškolit manaţera i majitele firmy, zefektivnit komunikační toky i nástroje. 

Popis a vymezení celé fáze komunikačního auditu je obsáhlou prací a rozsah práce by 

neumoţňoval toto téma řádně zpracovat.  

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část, která je obsahem druhé kapitoly, je 

věnována teorii a metodám managementu, vysvětlí rozdíl mezi vedením a řízením, specifikuje 

manaţera a jeho postavení v organizaci. Na základě rešerše literatury budou vyjasněny 

základní pojmy, které jsou nezbytné k vypracování části praktické. Pozornost je také 

věnována vnitrofiremní komunikaci, komunikačnímu procesu, komunikačním prostředkŧm i 

bariérám, které zpŧsobují dezorientaci pracovníkŧ.  

Třetí a čtvrtá kapitola vyuţije načerpané poznatky a pokusí se je implementovat do 

kaţdodenní praxe. Třetí kapitola se zabývá výzkumným šetřením ve firmě AUTOCARRO, 

jehoţ úkolem je zjistit stav a kvalitu interní komunikace analýzou dokumentŧ, pozorováním a 

rozhovory s vedením i řádovými zaměstnanci. Výsledkem práce bude soubor přehledných 

doporučení, která se stanou podkladem pro majitele, manaţery, popř. pro další expertní 

analýzu.  
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2 Teorie a metody řízení ve společnosti 

Ve své práci se zabývám interní komunikací, její kvalitou, funkcí a její efektivností. 

Tato kapitola vymezí základní pojmy, které jsou nezbytností k pochopení dané problematiky. 

Samotný začátek je věnován základním manaţerským pojmŧm, které ulehčí vplynutí do 

studovaného problému a zajistí jeho snazší pochopení. Představím zde modely managementu, 

manaţerské funkce a role. Dále se zaměřím na oblast interní komunikace, na nástroje interní 

komunikace a neopomenu nastínit základní ukazatele nefunkční komunikace uvnitř 

organizace.  

 

2.1 Základní pojmy, funkce a členění managementu 

Jestliţe jsou ekonomické organizace zaloţeny na principu dělby práce, pak je logické, 

ţe vzájemnou součinnost jednotlivých pracovníkŧ musí někdo usměrňovat a koordinovat. 

Také je potřeba určovat cíle a kontrolovat jejich plnění. Tento souhrn činností lze pojmenovat 

jediným slovem – management
1
. Ekvivalentu odpovídá český termín řízení. Autoři 

odborných publikací nabízí mnoho definic. 

 

Záruba uvádí: „Management představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých 

hledisek, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání 

nebo jsou stanoveny jako principy. Opírá se o poznatky, teorie a metody z oblasti vědních 

disciplín, např. ekonomie, sociologie, teorie systémů, matematiky aj., které aplikuje a rozvíjí 

na podmínky řízení
2
“.  

 

Management
3
 je skupina lidí v podniku, resp. manažerů, kteří realizují manaţerské 

činnosti. Zde je nutné upozornit, ţe vedoucího pracovníka nelze přirovnávat k manaţerovi 

(lídrovi). Tyto pojmy jsou odlišné v tom, ţe manaţer nejenom vede svŧj tým, ale má i 

specifické vlastnosti a dovednosti, které vedoucí pracovník nemusí mít.  

                                                 
1
 http://www.miras.cz/ 

2
 KONEČNÝ, M., ŠAJDLEROVÁ, I. Základy managementu.  

3
 Management (anglicky to manage – řídit), pŧvodem z francouzského management, které má svŧj základ 

v latinském slovu manus – ruka a jeho historickým prazákladem bylo ruční ovládání koní. 

V anglickém slovníku znamená manage – řídit, vést, spravovat, slovo management je překládáno jako správa a 

manager jako správce či ředitel. Ve slovníku cizích slov mŧţeme najít tuto definici – management znamená 

systém teoretických a praktických řídících znalostí a dovedností, mechanismus řízení organizací a činností, které 

v něm vykonávají profesionální řídící pracovníci, manaţeři.  
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Hálek popisuje management jako: „způsob, jak vést lidi a řídit činnosti, které manažer 

neprovádí sám, ale prostřednictvím jiných členů firmy. Management je odborná disciplína, 

obor studia, ale také soubor přístupů, názorů, doporučení, principů, technik a metod, které 

manažeři využívají ke zvládnutí manažerských funkcí a tím i k dosažení vytyčených cílů 

organizace
4
“. Pod slovem management si také mŧţeme představit teorii a následně pak praxi 

v řízení podnikŧ (Hálek, 2008).   

Řízení je jedna z nejdŧleţitějších lidských činností (Chobotová, 2007). Hlavním 

smyslem řízení je stanovit správný cíl, nalézt optimální cestu, tempo i prostředky k dosaţení 

stanovených cílŧ, a zabezpečit realizaci záměrŧ. Vlastním předmětem teorie řízení je 

zkoumání obecně platných vztahŧ a principŧ v procesŧ řízení, v řídících činnostech a v oblasti 

vnějších a vnitřních vztahŧ a poţadavkŧ na řídící subjekt i řídicí systém.  

Často je chybně řízení přirovnáváno k pojmu vedení. Vedení sice není v manaţerské 

literatuře jednotně interpretováno, ale nemŧţe být povaţováno jako synonymum slova řízení. 

Vedení (neboli leadership) je jednou ze základních manaţerských funkcí, tedy jen částí řízení.  

Manaţeři jsou pokládání za rozhodující činitele v řízení organizace, proto výběr a 

výchova manaţerŧ jsou v moderním managementu klíčové. Obecným cílem managementu a 

manaţerŧ je podle Konečného tvorba hodnot pro společnost (zákazníky), dosahování vysoké 

produktivity, úspěch na trhu (mít konkurenční výhodu, stále zákazníky, dosahovat trvalé 

prosperity), tvorba zisku a přidané hodnoty produkce (Konečný, 2007).   

 

2.2 Vývoj teorií a modely managementu 

Management je proces vytváření a udrţování prostředí a podmínek tak, aby byly 

splněny nastavené cíle. Tento proces je svěřen do rukou manaţerŧ, jejichţ cílem je být 

produktivní, coţ znamená dosahovat plánŧ s co nejmenšími náklady. Řízení v praxi je umění, 

které však nelze řádně vyuţít bez znalostí fungování managementu. Tyto poznatky poskytují 

známé teorie managementu (Obst, 2003).  

Se vznikem a rozvojem prŧmyslové výroby vzrŧstal i význam účinnosti řízení. Do 

konce 19. století bylo však toto řízení zaloţené pouze na zkušenostech. Na přelomu 19. a 20. 

století dochází ke změně a nastupuje snaha poznat společenské jevy spojené s řízením.  

                                                 
4
 Přednáška z managementu:Fakulta informatiky a managementu. Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA.   
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První etapu tvoří tzv. klasická, tradiční teorie řízení, při které byly zaváděny metody 

vědeckého řízení, a uplatňovali se stimuly výkonu. Tato vývojová etapa má tři hlavní směry – 

vědecké řízení, správní řízení, byrokratický model.  

Druhá vývojová etapa, tzv. neoklasická teorie řízení zkoumá lidské vztahy, 

psychologické motivy chování lidí v pracovním procesu, spolupráci, konflikty, komunikace, 

vedení lidí apod.  

Třetí etapa se člení do tří hlavních proudŧ, a to na procesní přístupy, systémové 

přístupy a kvantitativní-matematické přístupy. Čtvrtou fázi tvoří pragmaticko-empirický 

přístup a pátou další vývojové tendence managementu.   

 

2.2.1 Klasická teorie 

Rozvoj managementu se datuje od okamţiku, kdy se lidé poprvé pokusili dosáhnout 

cílŧ prostřednictvím skupinové práce. Za vŧbec první představitele teorie managementu jsou 

pokládáni R. Owen a Ch. Babbage. Socialista Owen se zajímal o lidské zdroje a úspěšnost 

výroby a matematik Babbage o zákonitosti efektivního vyuţití materiálŧ a zařízení při 

strojové výrobě
5
. K tomu vyuţíval vlastnoručně vyrobený počítač a matematické modelování. 

    

2.2.2 Vědecká teorie  

Vědeckou teorii managementu uvedl F. Taylor. Zdŧrazňoval význam manaţerského 

plánování a odpovědnost manaţerŧ za vytváření pracovního systému. Vědecká teorie byla aţ 

příliš zaměřena na produktivitu a měla silný humanistický akcent. Základní princip vědeckého 

managementu lze shrnout do následujících principŧ: 

 

 snaţit se o soulad ve skupině, 

 místo individualismu dosáhnout spolupráce,  

 místo omezování výstupŧ pracovat pro jejich maximalizaci, 

 zabezpečit rozvoj všech pracujících a vyuţít jejich schopností.   

                                                 
5
 OBST, O. Základy managementu. Olomouc UP, 2003. ISBN 80-247-0677. 
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2.2.3  Moderní teorie operačního managementu 

Za otce moderní teorie managementu je často povaţován H. Fayol. Veškeré své 

zkušenosti zformuloval do čtrnácti principů managementu, např. dělba práce, pravomoc a 

odpovědnost, disciplína, jednota příkazŧ, jednota řízení, podřízenost individuálních zájmŧ, 

odměňování, stabilita apod. Dále rozdělil prŧmyslnou činnosti do šesti skupin, přičemţ se 

věnoval, zanalyzoval a rozpracoval šestou skupinu, která se zajímá o manaţerské činnosti.  

 

K průmyslovým činnostem moderní teorie patří následující činnosti: 

 technická (výroba) činnost, 

 komerční (nákup, prodej a směna) činnost 

 finanční (kapitál a zkoumání jeho optimálního vyuţití) činnost 

 bezpečnostní (ochrana majetku a osob) činnost. 

 účetní činnosti a manaţerské činnosti. 

 

2.2.4 Systémová a situační teorie managementu 

Systémová teorie managementu je postavena na představě organizace jako 

transformačního systému, v němţ se vstupy z okolí transformují na zboţí a sluţby pro toto 

okolí. Systém je komplex elementŧ spojených vzájemnými vztahy v prostoru a čase. 

Vzájemnými vazbami uvnitř prvku vzniká vyšší kvalita. Tato vlastnost systému se nazývá 

synergismus.  

 

Podstatu systémového přístupu lze shrnout do čtyř principů: 

a) Princip 1 – Rozlišuje systém, jeho okolí a jejich vzájemné pŧsobení.  

b) Princip 2 – Poţaduje objevování a případnou optimalizaci základních prvkŧ daného 

systému.  

c) Princip 3 – Poţaduje objevování a optimalizaci základních vztahŧ systému. 

d) Princip 4 – Poţaduje optimalizaci systému v zájmu harmonického rozvoje člověka, 

společnosti i přírody na základě poznání a vyuţívání jejich základních vývojových 

zákonitostí.  
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Situační teorii managementu lze charakterizovat zásadou, která říká, ţe úspěšnost 

managementu organizace závisí na schopnosti manaţerŧ pruţně reagovat na nové situace, 

v nichţ se organizace nachází, např. na podmínky okolí, trhu, zdrojŧ apod.
6
  

 

2.3 Obecné principy a charakter manaţerské práce 

 

2.3.1 Manažer 

Manaţer je pracovník na určitém stupni podnikové hierarchie, který zodpovídá za 

dosahování vytyčených cílŧ jemu svěřených organizačních jednotek (Veber, 2003). Úspěšnost 

kaţdé organizace závisí na manaţerovi a jeho předpokladech, které mohou být vrozené 

(inteligence, potřeba vést lidi, potřeba moci, temperament, komunikativnost), nebo získané 

(studiem – ekonomické teorie, podnikatelské znalosti, zkušenosti z praxe – zvládání emocí 

apod.). Postavení jednotlivých manaţerŧ v organizaci není rovnocenné.  Závisí na tom, na 

jakém stupni řízení daný manaţer pŧsobí. Konečný definuje tři základní kategorie, a to 

manažeři první linie (bezprostřední vedoucí zaměstnancŧ), středí manažeři, vrcholoví 

manažeři (TOP management – přímé vazby na vlastníky). 

 

Obr. 2.1: Manaţerské dovednosti a organizační hierarchie 

 

Zdroj: http://halek.info/start.php?show=obecne-informace 

 

2.3.2 Manažerské činnosti, funkce a role 

Rozkladem celku řízení získáme dílčí části, které mŧţeme nazvat manaţerskými 

funkcemi či manaţerskými činnostmi. Veber dělí manaţerské činnosti na průřezové 

                                                 
6
 LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2000. ISBN 80-70480-17-3. 

http://halek.info/start.php?show=obecne-informace
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(rozhodování, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, práce s informacemi) a na 

činnosti naplňující fáze managementu (plánování, implementace, kontrola).  

Podle Vydrové tvoří komunikace manaţera 85% jeho celkové práce. Osobnostně 

vyzrálý manaţer bezesporu komunikuje jinak, neţ nevyzrálý jedinec. Komunikace manaţera 

ovlivňuje jeho pozitivní postoj k sobě samému a zvyšuje kvalitu komunikace s ostatními 

lidmi. Kvalitní manaţer má zdravé sebevědomí, je věrohodný a tím ovlivňuje druhé.  

Podle Konečného se manaţerská práce dělí na základní (plánování, organizování, 

operativní řízení, kontrola), průběţné (rozhodování, koordinování, regulování, vedení lidí, 

motivace, komunikace) a na zabezpečovací činnosti (zabezpečení informacemi, personální 

zabezpečení, zabezpečení prostředky).   

 

 

2.3.3 Manažerské funkce 

 Plánování - manaţer musí zabezpečit, aby členové týmu i ostatní pracovníci věděli, co 

mají dělat. Plánování zahrnuje výběr poslání, cílŧ a volbu činnosti pro dosaţení cílŧ. 

Plánování je procesem utváření určité ideje, předvídáním budoucího stavu věcí, vychází 

z poznatkŧ minulých věcí, jejich stavŧ, jejich analýzy
7
. 

Proč plánovat? Kdo neplánuje, neví, v čem se zmýlil. Plánování pomáhá zjišťovat, jestli 

neusilujeme o cíle, které uţ pro nás nejsou dŧleţité. Plánování pomáhá k rozlišené 

podstatného a nepodstatného, umoţňuje kontrolu času.   

 Organizování - organizace vznikají jako umělý prostředek koordinace společných a 

cílených aktivit většího počtu lidí (Horváth, 2007). Koordinace zabezpečuje věcná, časový i 

prostorový soulad mezi cíli a útvary podniku. 

 Rozhodování - o rozhodování mŧţeme hovořit pouze tehdy, pokud máme moţnost 

volby ze dvou a více moţných variant a zároveň jsou dána kritéria tohoto rozhodování, podle 

nichţ jsou vybrána konečná rozhodnutí (Lednický, 2000). 

 Regulování - proces usměrňování, pŧsobení, jimţ manaţer pŧsobí na podřízené.  

 Vedení, řízení lidského kapitálu - lidským kapitálem jsou označování zaměstnanci, 

resp. jejich znalosti a dovednosti. Řízení lidského kapitálu a jeho vedení je nejvyšším stupněm 

řízení lidského činitele v organizaci. Součástí je např.: orientace a adaptace nového 

pracovníka, ovlivňování pověsti, motivace, hodnocení a odměňování zaměstnancŧ, vývoj a 

vzdělání lidí v rámci organizace, rozmisťování pracovníkŧ (Kubátová, 2007). 

                                                 
7
 Hrabovský, 2007, s. 21 
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 Komunikace - komunikací se rozumí přenos informace od odesílatele k příjemci za 

předpokladu, ţe příjemce informaci rozuměl (Obst, 2007). Komunikační proces zabezpečuje 

výměnu informací, zpráv, hlášení, konverzací apod. Komunikace je nesmírně dŧleţitá, 

protoţe 85% z celkové činnosti manaţera je právě komunikace (psaní, čtení, rozhovory, 

poslouchání).  

 Kontrola - zaměřena na měření a korigování vykonané práce, aby bylo jisté, ţe plány 

budou plněny a cílŧ bude dosaţeno (Hrabovský, 2007). Účelem kontroly je ověřit si, jaký je 

skutečný stav a ujistit se, ţe plán byl splněn. Nebyl-li splněn, zjistit příčiny odchylek a 

vyvodit závěry (změnit plány). 

 

 

 

2.3.4 Manažerské role 

Na základě kritiky manaţerských funkcí H. Mintzbergem, vznikla nová klasifikace 

činností tzv. manažerské role. Kanadský teoretik managementu Henry Mintzberg patří 

k nejvýznamnějším světovým teoretikŧm řízení. Jeho práce je zaměřena na definování rolí 

vedoucích pracovníkŧ, strukturu organizace, problematiku strategického plánování apod. Při 

svém studijním pobytu se snaţil zjistit, jak manaţeři vyuţívají postupy v praxi. Po dvou 

letech výzkumu zjistil, ţe klasické schéma, jakkoliv všeobecně uznávané, se s praxí téměř 

neshoduje. Skutečnost ukázala, ţe práce manaţerŧ je roztříštěná a nestejnorodá, podléhá 

přizpŧsobování se neplánovaným vzniklým situacím a ţe jejich práce je řízena a ovládána 

událostmi.  

Manaţer by sice měl ovládat své okolí, ale to zpravidla ovládá jej
8
. Měl by racionálně 

plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat, ale neustále problémy, kterým musí čelit, mu to 

neumoţňují. Díky poznatkŧm H. Mintzberg upustil od soudobé Fayolovy teorie a vytvořil 

nový model, ve které identifikoval základní role manaţer, které rozdělil do tří skupin na 

základě předmětu aktivity – skupinu interpersonálních rolí, informačních rolí a skupinu 

rozhodovacích rolí
9
.  

Interpersonální role (aktivity) – představují činnosti, které se týkají lidí, vyplývají 

z pravomoci a zodpovědnosti manaţera udrţovat a rozvíjet kontakty nejen uvnitř organizace, 

ale také mimo ni. (reprezentant – zajišťuje reprezentaci organizace navenek, spojovatel – 

                                                 
8
 KAPOUN, J. Henry Mintzberg o manaţerské práci, iHned zpravodajství [online], 2010. [citace 2010-04-30]. 

Dostupný z WWW:http://ihned.cz/1-10069450-41911260-00000>. ISSN 1213-7993 
9
 MINTZBERG, H. How Productivity Killed American Enterpise, 2007. www.mintzberg.org 

http://ihned.cz/1-10069450-41911260-00000
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informační a komunikační role, manaţer je hlavní osobu shromaţďující informace, vedoucí – 

manaţer podporuje a motivuje své podřízené v souladu s potřebami a cíli firmy). 

Informační role se týká nejen práce s informacemi (sběr, zpracování, archivace), ale i 

jejich posuzování a vyhodnocení (Monitor – manaţer vyhledává, sbírá informace a to externí i 

interní, měl by být schopen vybudovat efektivní informační systém, Šiřitel – manaţer musí 

zabezpečit vhodným zpŧsobem informace, které jsou dŧleţité pro práci zaměstnancŧm, 

mluvčí – role zabezpečující transformaci vnitřních informací do vnějšího světa). 

Rozhodovací role
10

 lze popsat jako činnost, při které manaţer musí volit mezi 

rŧznými variantami, např. řeší problémy, rozhoduje o alokaci zdrojŧ, je vyjednavačem 

kompromisŧ (Mintzberg, 1973, The Nature of Managerial Work). Do rozhodovacích rolí lze 

zařadit, např.: iniciátor – iniciuje změny, kormidelník – čelí neočekávaným odchylkám, 

problémŧm a změnám, distributor zdrojů – role, která má na starosti rozhodování o kvalitě a 

kvantitě zdrojŧ, vyjednavatel – vyjednává se zainteresovanými stranami.  

 

2.4 Interní komunikace – základ manaţerských nástrojů 

„Komunikace je proces neustálého přizpůsobování se. Cílem komunikace je používat 

signály tak, jak je používá komunikační partner. K tomu musíme signály rozpoznat, pochopit, 

jak jsou používány a co znamenají. Hlavním cílem komunikace je učit se, spojovat – vytvářet 

vztahy s druhými, pomáhat, ovlivňovat, hrát si“ napsal DeVito
11

 

 

2.4.1 Specifika, formy a strategie manažerské komunikace 

Manaţerská komunikace se odehrává v pracovním procesu, zejména v jeho řídící 

sloţce (Konečný, 2003, s 24 – 25). Manaţerská komunikace stěţejní schopností manaţera a 

klíčem k efektivnímu vedení. Kvalita manaţerské komunikace se projevuje v kvalitě řízení, 

týmové práce i v kvalitě ústního, písemného a neverbálního projevu. Dŧvodŧ, proč 

komunikovat na pracovišti je spousta, např. zlepšuje vztahy na pracovišti, pomáhá vést a řídit 

lidi, slouţí k redistribuci informací, k řešení konfliktŧ, k přesvědčování i motivování i 

k obhajobě manaţera a jeho pozice.  

 

                                                 
10

 CHOBOTOVÁ, M. a kol. Manažerské dovednosti.  
11

 DEVITO, J. Základy mezilidské komunikace, s 28 – 34 
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„Se schopností dobré komunikace se lidé rodí, nezískávají ji. Komunikace je 

záležitostí celoživotního vzdělání a tréninku“ pronesl DeVito
12

. 

 

Domněnky o tom, ţe vnitrofiremní komunikace je záleţitostí techniky a IT technologií 

jsou mylné. Vnitropodniková komunikace probíhá v rámci celé organizace a literatura jasně 

potvrzuje, ţe 60 % problémŧ v řízení je zpŧsobeno nedostatečnou komunikací. Komunikace 

uvnitř organizace umoţňuje zaměstnancŧm výměnu potřebných dat, informuje zaměstnance a 

manažery o cílech organizace, stimuluje členy k hledání a nacházení nových řešení (Janda, 

2004). V organizaci musí komunikace fungovat ve všech směrech. Dŧleţité je přesvědčit 

pracovníky, ţe mohou s vedením komunikovat zcela otevřeně, beze strachu a obav. Interní 

komunikace se pak mŧţe stát nástrojem, jehoţ pomocí se vytváří v organizaci prostředí 

podporující pracovní výkony, snahu zlepšovat se a plnit cíle. Interní komunikace je jedním 

z hlavních projevŧ firemní kultury a zpětná vazba je projevem oţivení této kultury a 

ovlivňování pracovního jednání členŧ organizace. Interní komunikace nemusí být vymezena 

pouze slovy, za firmu hovoří také písemné dokumenty, pověst firmy i pověst a činy 

managementu.  

Komunikace je zdrojem informací, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby mohli 

podávat dobré výkony. Manaţer komunikuje kaţdý den, mezi jeho standardní komunikační 

situace mŧţeme jmenovat, např.:
13

písemné a ústní pravidla firmy, představení nového 

pracovníka, porada s pracovníky, plány rozvoje zaměstnanců, rozhovory s, o jeho postupu, o 

zadávání nových úkolů, o řešení problému, povzbuzení pracovníka, poskytnutí rady, 

vyslechnutí názoru, hodnotící rozhovor, sestavení plánu rozvoje jednotlivců, poskytnutí zpětné 

vazby nadřízenému o tom, jak je vnímáno jeho vedení.  

 

2.4.2 Komunikační dovednosti manažera 

Interní komunikace není jen o informacích, ale i o postoji a dŧvěře. Kvalita a 

efektivnost komunikace má zásadní význam v období realizace podstatných interních změn. 

Za neefektivní komunikaci uvnitř organizace, za nepochopení zadaných úkolŧ pracovníky 

nese vţdy odpovědnost management. Špatná komunikace ve firmě vychází ze špatné práce 

manaţera, coţ potvrzuje i řada výzkumŧ. Úroveň managementu a jeho komunikační 

schopností ovlivňují chod firmy a zabraňují vzniku komunikačních bariér.  

                                                 
12

 DEVITO J. Základy mezilidské komunikace, s 16 
13

 TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. Praha:VŠE, 1997. 228 s. ISBN 80-7079-201-9. 
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Podle tisku, většina českých firem neumí vyuţívat vhodné komunikační nástroje, které 

by pracovníkŧm poskytly objektivní zpětnou vazbu. Jedná se především o hodnocení 

pracovníka a jeho výkonu. Ve firmách se často objevují komunikační problémy (šumy), které 

jsou dány zastaralostí organizace práce, strnulostí v implementaci moderních metod řízení, 

hierarchickým nastavením rozhodovacího procesu, nedostatečnou otevřeností komunikace, 

nedostatečnou snahou a zájmem pochopit svého komunikačního partnera, nedostatečným 

systémem zpětných vazeb nebo jednosměrnou komunikací.  

Manaţer by měl být schopen soustředit se a upoutat pozornost posluchače, mluvit 

otevřeně a srozumitelně. Měl by být schopen naslouchat, umět porozumět druhému. Při 

rozhovoru kontrolovat oční kontakt, zvolit správnou meziosobní vzdálenost, zkrotit 

mimoslovní komunikaci (gesta)
14

.  

 

2.4.3 Komunikace se zaměstnanci 

Komunikace se zaměstnanci je stěţejním prvkem interní komunikace. Zaměstnanci 

jsou proto první skupinou, kterou se zabýváme při revizi komunikace. Zaměstnanci potřebují 

znát své místo ve společnosti, potřebují informace ke své práci a tuto úlohu musí splnit 

manaţer. Není-li komunikace manaţera se zaměstnanci efektivní, klesá jejich loajalita, 

sniţuje se vŧle spolupracovat. Do komunikace se zaměstnanci patří informování 

zaměstnanců (manaţeři jsou zprostředkovateli interních a externích informací), zadávání 

úkolů, hodnocení splnění, motivování zaměstnance, pochvala, kritika a postih. 

 

2.5 Definice, funkce a význam komunikace v organizaci 

„Komunikace je záležitostí celoživotního vzdělání a celoživotního tréninku“, tvrdí 

DeVito
15

. A proč se zabývat interní komunikací? Dŧvodŧ je několik. Komunikace je nezbytná 

při práci s lidmi. Je nástrojem porozumění vzájemných vztahŧ a slouţí k jejich rozvíjení. 

Komunikace pomáhá zvládat konflikty a je prostředkem k přesvědčování a motivování lidí
16

.  

Komunikace kaţdé firmy probíhá ve dvou rovinách. V první rovině se jedná o 

vnitropodnikovou komunikaci (interní), která se uskutečňuje mezi vedením a pracovníky 

                                                 
14 DONNELLY, H., GIBSON, L.; IVANCEVICH, M. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 

824 s. ISBN 80-7169-422-3. 
15

 DeVito, 2001, s 16 
16

 DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. 
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firmy, v rámci jednotlivých týmŧ, mezi pracovníky navzájem. V druhém případě se jedná o 

vnější komunikaci, tj. jak firma komunikuje s vnějším prostředím (se zákazníky, konkurencí, 

s odběrateli, s dodavateli, s partnery).  

V odborné literatuře je komunikace charakterizována jako oboustranný komunikační 

proces sdílení informací, za předpokladu dorozumění se. Předávání informací má vliv na 

budoucí úspěšnost firmy. Podle Winklera je dobře fungující interní komunikace (formální i 

neformální) základním předpokladem existence firmy, je podstatou motivace zaměstnancŧ, 

prostředkem zajišťujícím, aby všichni věděli, co mají dělat, proč to mají dělat, jaká je vize, 

poslání a cíl dané firmy.  

Proto, aby vnitropodniková komunikace nebyla slabinou firmy, musí být 

implementována do kaţdodenní činnosti všech zaměstnancŧ. Holá popisuje interní 

komunikaci jako manaţerské nástroj, který je uţíván vedoucími k ovlivňování pracovního 

postoje, aktivitu a chování zaměstnancŧ. Zpŧsobem, jakým manaţeři a celá firma 

komunikuje, vytváří systém zaloţený na vzájemné spolupráci všech členŧ firmy, ovlivňuje 

dosahování nastavených cílŧ a prosperitu firmy
17

.  

Cílem firmy je spokojený zákazník. Prostředkem k jeho dosaţení je spokojený 

zaměstnanec. Lidský kapitál je jednou z nejvyšších nákladových poloţek kaţdé firmy. Vztah 

k zaměstnancŧm ukazuje na zralost vedení společnosti. Janda tvrdí, ţe vztah vedení ke svým 

zaměstnancŧm ukazuje zralost managementu organizace. Kaţdá firma je tak dobrá, jak dobří 

jsou jejich zaměstnanci. Vedení firmy vytváří firemní strategii, coţ má podstatný vliv na 

kulturu organizace, která se pak odráţí v samotných zaměstnancích a v jejich chování vŧči 

zákazníkŧm. Zaměstnanci ke svému fungování ve firmě potřebují informace, potřebují znát 

vize, strategii podniku a měli by být prŧběţně informování o tom, co se jim daří, v čem je 

potřeba se zlepšit a jaké konkrétní úkoly je čekají v budoucnosti.  

Pro efektivní a optimální činnost vedoucího pracovníka je denní komunikace 

nenahraditelným zdrojem informací, prostředkem zpětné vazby a hlavním projevem firemní 

kultury. Z hlediska vedoucího probíhá obvykle interní komunikace především v šesti 

obsahových úrovních, vyjádřených stručnou otázkou podřízeného (Janda, 2004, s 290): 

 

 Co mám dělat? - objasnění toho, co firma od zaměstnance očekává. 

 Jak se mi daří? - jedná se o prŧběţné pracovní hodnocení výkonu pracovníka. 

 Stará se o mne firma? - problematika benefitŧ, moţnostech vzdělání.  

                                                 
17

 (Holá, 2006, s. 19) 
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 Jak se firmě daří? - výsledky organizace jako celku, loajality k organizaci.  

 Jací jsme? - jaká je firemní kultura organizace, její motto, krédo, jak je hodnocena 

zaměstnanci, zákazníky, akcionáři.  

 Jak se můžeme zlepšit? - směřuje k zainteresovanosti spolupracovníkŧ na rozvoji celé 

organizace.  

 

S rŧstem firmy roste také potřeba věnovat se tématu interní komunikace. Pokud 

manaţeři nebudou této problematice věnovat pozornost, mŧţe vzniknout v dané firmě 

komunikační chaos, bariéry a šumy, které brání efektivní komunikaci. V mnoha malých 

firmách se interní komunikace neřeší a její význam je značně přehlíţen
18

. Manaţeři nechápou, 

ţe kvalitní komunikace je konkurenční výhodou, která spočívá ve spokojených a dobře 

motivovaných pracovnících. V případě, ţe informační chaos přetrvává dlouhodobě, 

pracovníci nejsou motivováni, ale spíše frustrováni. Tato frustrace se potom mění na nechuť 

pracovat, plnit úkoly a končí fluktuaci pracovníka a firmě se zvýší náklady hledáním a 

zaškolováním pracovníka nového.  

 

2.5.1 Komunikační proces a jeho vymezení v rámci interní komunikace 

Komunikace probíhá mezi dvěma a více lidmi. Monolog nelze povaţovat za 

komunikaci a je pojímán spíše jako forma přípravy na komunikaci s jinými osobami. Obecně 

lze říci, ţe komunikace má vţdy nějaký účel, nějaké předsvědčení, záměr, očekávání, snahu 

(Mikuláštík, 2003)
19

.  

Komunikace má mnoho funkcí, informuje o faktech, datech, je pouţívána při 

přesvědčování, při posilování týmŧ, při motivaci, vzdělávání i výchově. Podle Dostojevského 

má komunikace vţdy dvě strany, jedna strana pŧsobí jako komunikátor a druhá jako 

komunikant. Tyto pozice se střídají a podstata této vzájemnosti se dá vyjádřit pojmem 

interakce.  

Holá definuje komunikační proces: „Komunikační proces je proces, při kterém 

dochází k přesunu informací od mluvčího k příjemci. Daná informace je přenášena 

komunikačním kanálem, který je prostředkem přenosu dané informace. Kvalita sdělení závisí 

na časovém nastavení komunikace, v komunikačních dovednostech obou subjektů. O 

                                                 
18

 JANDA, P. Vnitrofiremní komunikace. Praha: Grada Publishing, 2004. 128 s. ISBN 80-247-0781-0. 
19

 MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 1. Vyd. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4. 
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komunikaci můžeme hovořit pouze v situaci, kdy příjemce zprávu přijal, dekódoval a 

informacím porozuměl“.  

 

2.5.2 Komunikační kanály a komunikační tok 

Informace probíhá rŧznými směry prostřednictvím komunikačních kanálŧ, které Holá 

charakterizuje jako cestu z místa vzniku informace na místo určení informace a zase zpět. 

Jedná se tedy o kanál, který prochází od mluvčího k příjemci a zpět. Pod slovem zpět je 

moţné představit si zpětnou vazbu, tj. ţe příjemce zprávě rozuměl a určitým zpŧsobem na ni 

reaguje.  

Komunikační kanál představuje soubor činností, prostředkŧ a forem komunikace, 

které zabezpečují správný tok a sdílení informací v rámci komunikačního procesu firmy. 

Základním prvkem komunikačního kanálu jsou prostředky, které podporují umístění, pohyb, 

distribuci, dostupnost a uchování informací. Typ pouţitého komunikačního prostředku závisí 

na tom, kdo informaci vytváří, komu ji sděluje, v jaké formě ji předává, jak je uchována, i to, 

jak je zajištěn přístup k této informaci v případě potřeby.  

Kvalita daného kanálu je dána rychlostí předávání, kvalitou informací, jejich obsahem, 

dostupností, aktuálností, validitou, relevancí, moţnostmi uchování, sdílení a distribuce, 

kvalitou prostředkŧ informačních technologií, které provoz kanálu zajišťují. Efektivita kanálu 

je závislá na tom, zda ji příjemce obdrţí včas, tedy zda je sdělení aktuální, dále na tom, zda 

informaci rozumí a reaguje na ni zpětnou vazbou (Holá, 2006, s. 60). Mŧţeme definovat 

několik typŧ komunikačních kanálŧ. Winkler popisuje např. formální a neformální 

komunikační kanály.  

Formální komunikační kanály plynou z organizační struktury podniku a 

komunikace probíhá podle nastaveného postupu a pravidel. Formální komunikace plní dva 

základní úkoly: informuje zaměstnance o zpŧsobu fungování podniku, které zaměstnanec 

potřebuje a také je poţaduje, protoţe jeho existence i existence jeho rodiny je vázaná na 

výsledky firmy. Druhým úkolem je přiblíţit pracovníkovi vnitřní chod podniku, organizační 

strukturu a vzbudit v něm pocit, ţe je pro podnik dŧleţitý a jeho názor má váhu. Pokud se 

zaměstnanec identifikuje s podnikem, podává lepší výkon.  

Neformální komunikační kanály vycházejí z náhodných setkání, osobních vztahŧ, 

kontaktŧ a sympatií mezi zaměstnanci podniku. Také jejich prostřednictvím se mohou šířit 

informace, které mohou významně ovlivnit činnost podniku, např. fámy, poplašné zprávy, 

pomluvy apod. Vedení firmy by se mělo místo postihŧ s touto situací smířit a naučit se těchto 
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informací vyuţívat ve svŧj prospěch, osvojit si nenásilné nástroje řízení neformální 

komunikace.  

Interní komunikace propojuje všechny sloţky a útvary podniku a koordinuje tak práci 

v celé organizace, zahrnuje vyjasňování názorŧ, postojŧ, ale také mimoslovní spojení mezi 

týmy, jednotlivými pracovníky mezi manaţery. Komunikace v rámci firmy je ovlivněna 

firemní organizační strukturou, po které informace putují rŧznými směry. Vnitřní komunikace 

mŧţe probíhat shora-dolŧ, zdola-nahoru, horizontálně a diagonálně
20

.  

Sestupná komunikace proudí od jedincŧ na vyšších stupních řízení k jedincŧm na 

niţších pozicích (od manaţerŧ k podřízeným). Nedostatek informací potřebných k práci mŧţe 

vyvolat mezi členy organizace neţádoucí stres. Sestupnou komunikaci představují např. 

pracovní instrukce, popisy práce, firemní politika a metody, hodnocení výkonu pracovníka, 

oběţníky, firemní magazín, oficiální stanoviska, prohlášením procedury, manuály i publikace.  

Vzestupná komunikace zabezpečuje přesun informací od podřízených pracovníkŧ 

směrem k vedoucím. Vzestupná komunikace je neobyčejně dŧleţitá, protoţe poskytují 

zaměstnancŧm moţnost vyjádřit se a cítí, ţe jsou v podniku přijímání jako rovnocenní a 

potřební partneři. Jedná se o názory, připomínky a dotazy od zaměstnancŧ, které jsou cíleny 

na vedoucí pracovníky.  

Horizontální komunikace probíhá mezi jednotlivými odděleními, např. vedoucí 

účetního oddělení komunikuje s vedoucím marketingové oddělení o poskytnutí peněţních 

prostředkŧ na nákup reklamních dárkŧ. Neefektivní horizontální komunikace komplikuj 

rozhodování, plánování i koordinaci.  

Diagonální komunikace je dŧleţitá v situaci, kdy zaměstnanec nemŧţe efektivně 

komunikovat prostřednictvím jiných kanálŧ.  

 

 Obr. 2.3: Komunikačné sítě  

                                                 
20

 HÁLEK, V. Management. [online], 2010. [citace 2010-04-30]. Dostupný z WWW: http://halek.info/zaklady-

managementu.php?show=management_cviceni 



 

 

17 

 

 

Zdroj: Hálek, plánování a organizování, dostupné: www.halek.info 

 

 

2.5.2.1 Typy vnitrofiremních informací a jejich pouţití 

Typy vnitrofiremní informací se člení na úvodní, kontinuální, personální a vnější 

informace. Úvodní informace mají informovat o firemních cílech, firemní kultuře, o cílech 

pracovního místa. Komunikačním nástrojem mŧţe být schéma organizační struktury, popis 

pracovního místa, pracovní plán, plán prodeje, interní broţura, komunikační zásady firmy.  

Kontinuální informace jsou dŧleţité při tvorbě firemní sounáleţitosti a při formování 

osobnosti pracovníka. Mohou být pouţity reporty, interní časopis, nástěnka, soutěţ, 

elektronická pošta internet, porady týmŧ, firemní večírky a jiné. Tyto akce přispívají 

k upevnění a prohloubení vztahŧ v týmu, mohou být prostředkem motivování pracovníkŧ, 

projevem péče o zaměstnance.  

Personální informace poskytují hodnocení pracovníka po finanční či nefinanční 

stránce, systém benefitŧ, vzdělávací programy. Vnější informace jsou ty, které spojují firmu 

s vnějším okolím a vytvářejí obraz firmy v očích veřejnosti.  

 

2.5.3 Nástroje a prostředky interní komunikace 

2.5.3.1 Osobní komunikace 

Osobní komunikace (ústní) patří k nejrozšířenějším zpŧsobŧm přenosu informací. Je 

označována jako komunikace tzv. „tváří v tvář“. Její největší výhodou je moţnost okamţité 

reakce (zpětné vazby), která zabraňuje nedorozumění mezi jednotlivci. Členové 

komunikačního procesu se mohou společně domluvit na přijatelných řešením, mají moţnost 

http://www.halek.info/
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vyjádřit své pocity, myšlenky i názory. Nevýhodou ústní komunikace je její vysoká časová 

náročnost, nezachycení některých podstatných informací z dŧvodu nepozornosti partnera. 

Této situaci lze předejít zavedením systému psaných poznámek a zápisu z jednání. Osobní 

komunikace se skládá z mluveného slova, mimo to je součástí také zabarvenosti hlasu, 

zámlky, výrazu obličeje a gest. Mezi komunikační nástroje interní komunikace se řadí 

rozhovor, porady, firemní mítinky, interní školící programy, konzultace, společenské akce.  

 Rozhovor 

Rozhovor je dŧleţitým nástrojem, který mŧţe vybudovat otevřené a přátelské klima 

v podniku. Rozhovor, ve všech pouţívaných variantách, je dynamický proces, při kterém 

předává jedna osoba své informace, myšlenky, sdělení, podněty druhé osobě nebo skupině 

osob (týmu)
21

. Mŧţe mít formální nebo neformální charakter a obvykle se odehrává formou 

otázek a odpovědí na schŧzce tazatele s tázaným. Výhodou rozhovoru je skutečnost, ţe 

získáme poţadované sdělení, které je doplněno osobní reakcí partnera na aktuální situaci, jeho 

signály, neverbálním chováním a bezprostřední moţností pro zpětnou vazbu, konfrontaci, 

nebo sdílení názorŧ, postojŧ i pocitŧ.  

Neformální rozhovor nemá speciální poţadavky na přípravu, je zaloţen na schopnosti 

momentální cílené improvizace. Formální rozhovor ve většině případŧ vyţaduje postupnou 

realizaci pěti základních etap, kterými jsou: plánování, zahájení, hlavní část, zakončení, 

vyhodnocení.  

 Porady  

Porady probíhají mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky, mezi manaţery nebo 

uvnitř týmu za účelem projednání nových událostí, zhodnocení úspěšnosti minulého období a 

k zadání nových úkolŧ. Osobní komunikace umoţňuje pracovníkŧm vyjádřit své myšlenky a 

postoje. Dŧleţitým předpokladem úspěšné a přínosné porady je její pečlivá příprava (sestavit 

předem body porady, informovat účastníky o programu porady, mít k dispozici zápisy 

z minulých porad, vést evidenci zápisŧ).  Mezi pravidla úspěchu dále patří, např. vyslechnout 

si kaţdou otázku aţ do konce a nepřerušovat tazatele, odpovědi podat jasně a bez emocí a 

agrese, vyhledávat a vytvářet vazbu mezi posluchači zpětnými otázkami, povzbuzovat aktivně 

k diskuzi, směrovat diskuzi k poţadovanému cíli. Porady jsou často nepopulární a vyvolávají 

u zaměstnancŧ negativní reakci, protoţe jsou: často svolávány zbytečně, se ţeleznou 

pravidelností a bez skutečného dŧvodu, spolupráce je pouze fingovaná, často jsou účastníci 

přizváni proto, aby se manaţer zbavil odpovědnosti za samostatné rozhodnutí, je 

                                                 
21

 VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 1998. 197 s. ISBN 80-85-943-59-X. 
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demonstrován participativní styl řízení, ale skutečnou výměnu názoru nepodporuje. Holá 

jmenuje hned několik pozitivních dopadŧ úspěšné porady. Pracovníci více podporují taková 

rozhodnutí, na kterých se mohou aktivně podílet, ústní komunikace je účinným nástrojem 

přesvědčování a kreativity a pomáhá manaţerovi získat autoritu.  

 Firemní „meeting“ 

Firemní „meeting“ lze definovat jako setkání všech pracovníkŧ firmy. Tento druh 

porady slouţí k představení nového pracovníka, k informovanosti členŧ o plánovaných 

organizačních změnách a mŧţe být také prostředkem poděkování za výkon a úsilí pracovníkŧ. 

Probíhají většinou v ročních nebo pŧlročních intervalech.  

 Interní školící program 

Cíle a přínosy interního školení lze rozdělit na primární a sekundární. Primární cíle 

vycházejí z konkrétních firemních potřeb, zejména v oblastech – zvyšování kvalifikace 

přidanými znalostmi nebo dovednostmi, sdílení know-how, budování managementu znalostí a 

zvyšování motivace pracovníkŧ v rámci akceptace změn a spolupráce při jejich naplňování.  

Sekundární přínosy jsou na první pohled skryté a nebývají prioritními cíly interního 

školení. Jsou výsledkem synergického efektu několika dŧleţitých momentŧ, které jsou 

součástí prŧběţného procesu školení. Mezi tyto přínosy patří, např. navázání formálních a 

neformálních vztahŧ, akceptace firmy a jejího zájmu o pracovníka, přijmutí vlastní 

zodpovědnosti a kompetencí, posílení významu pracovníkovi práce v rámci fungování firmy, 

zvýšení zájmŧ o fungování firmy, stimulace zkušenějších pracovníkŧ, kteří se stávají školiteli.  

Do přípravy školení je nutné zahrnout také očekávání pracovníka, i pracovník by měl 

mít svŧj cíl, se kterým do školení vstupuje. Pokud není od začátku ztotoţněn s cílem a 

přínosem, nebude školení povaţovat za přínos a jeho přístup bude negativní (Holá, 2006). 

Pro efektivnost školícího programu je dŧleţité vybrat správnou situaci, moment, kdy 

bude školení implementováno. Interní školení se uplatňuje v oblastech řízení a vedení 

pracovníkŧ, při nástupu nového pracovníka (jeho orientace a adaptace ve firmě), zvýšení 

kvality dovedností a znalostí pracovníkŧ nutných pro výkon práce, řízení pracovního výkonu, 

vzdělávání v rámci řízení kariéry.  

 

Obr. 2.4: Jednotlivé části procesu interního školení 
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Zdroj: HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006. 

 

 Konzultace 

Zavedením konzultace, resp. vymezením času pro konzultační hodinu, dává manaţer 

najevo svŧj zájem i ochotu věnovat svŧj čas problémŧm a pochybám svých podřízených. 

Délka a četnost konzultací je závislá na řadě faktorŧ (počet podřízených, jejich zkušenosti, 

jejich samostatnost, kompetence, charakter práce aj.). Jinou formou konzultace je aktivní 

přístup manaţera, který se ochotně dotazuje podřízených, zda je všechno tak, jak by mělo být, 

zda nepotřebují pomoci, poradit (Holá, 2006). 

 Společné sportovní, kulturní akce a team building 

Teambuilding je forma záţitkového vzdělávání, zpŧsob hledání netradičních řešení a 

návod pro společné překonávání problémŧ. Teambuilding (společné sportovní a kulturní akce) 

je ideální nástroj k zlepšení vztahŧ na pracovišti, zvyšování loajálnosti a motivace 

pracovníkŧ, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pracovního 

procesu.  

2.5.3.2 Písemná komunikace 

Písemná komunikace je základním druhem komunikace, kterou člověk pouţívá celý 

ţivot. Existuje řada situací, kdy je výhodnější pouţít písemnou neţ ústní komunikaci. 

Většinou je uţívána v případě, ţe je nutné uchovat sdělení pro archivaci, pro potencionální 

potřebu v budoucnu.  

Mezi výhody mŧţeme zařadit např., ţe příjemce mŧţe číst zaslané sdělení opakovaně, 

v čase, kdy si sám určí, sdělení je moţné poskytnou více lidem najednou. Nevýhodou je čas a 

odeslané sdělení je poměrně obtíţné změnit.  

Písemné dokumenty musí splňovat určitá kritéria – informují, sdělují, vysvětlují, 

poţadují, přesvědčují příjemce k aktivitě, budují firemní kulturu, pověst firmy. Výsledkem 
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této komunikace jsou dokumenty – písemné manuály, předpisy, které poskytují informace 

např. o předepsaných úkolech, o pracovních instrukcích aj 

2.5.3.3 Elektronická komunikace 

Elektronická komunikace je zaloţena na vnější nebo vnitřní internetové síti. Pro 

elektronickou komunikaci vyuţívají podniky internet, coţ je celosvětová síť a také intranet 

(interní síť). Intranet obsahuje centralizované firemní informace, zaměstnanci zde mohou najít 

rŧzné dokumenty, instrukce, firemní články, bulletin apod.  

Mezi hlavní výhody patří rychlost v reálném čase, obrovské mnoţství dostupných 

informací, jednodušší šíření zpráv, nízké náklady, moţnost posílat nejenom text, ale i zvuk a 

obraz či moţnost předat zprávu zprostředkovaně několika subjektŧm najednou. Nevýhodou 

mŧţe být moţnost přetíţení, nahrazování osobní komunikace elektronickou, chyby 

pracovníkŧ, kteří s elektronikou pracovat neumí (Odcházel, s 50). 

Nelze říci, který nástroj je nejefektivnější, kaţdý má své výhody a svŧj účel. Záleţí na 

dané situaci i obsahu sdělení, který prostředek bude vyuţit.  

2.5.3.4 Jiné prostředky komunikace 

Dalšími nástroji interní komunikace jsou, např.
22

.: 

 Firemní časopis, noviny, bulletin - oblíbený komunikační kanál firmy. Interní 

časopis je prostředek pro sdělování novinek, organizačních změn, firemních úspěchŧ i 

neúspěchŧ, speciálních aktivit apod. 

 E-mail - je velice rozšířeným komunikačním prostředkem, protoţe skoro kaţdý je 

majitelem e-mail účtu, zřízení je zdarma. Uţivatel si mŧţe zaloţit i několik těchto účtŧ 

s rŧznými jmény.  Nevýhodou e-mailu je délka intervalu mezi odesláním zprávy a získáním 

zpětné vazby, protoţe málokdo kontroluje e-mail několikrát denně (a stěţí v případě ţe má e-

mailŧ více – sluţební, pracovní, soukromý, školní apod.). Ve firmách je často pouţíván 

Microsoft Outlook, který nabízí e-mailu, jehoţ součástí je i kalendář.  

 ICQ, Skype - Messengery slouţící k online komunikaci. Pouţívání je zadarmo a 

rychlost odezvy je vcelku kvalitní. Nevýhodou mŧţe být nízká bezpečnost vnitřního prostředí 

směrem k vnějšímu prostředí.  

                                                 
22

 PAVLEČKA, V. Nástroje interní komunikace.  Marketing journal. [online], 2008. [citace 2010-02-15]. 

Dostupný z WWW:<http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/interni-komunikace/nastroje-interni-

komunikace__s317x493.html> 
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 Nástěnky - plní především informační a motivační funkci. 

 Telefon -  do této skupiny mŧţeme zařadit pevné linky, mobilní telefony i VOIP 

telefony (volání prostřednictvím internetu). Hlavní nevýhoda spočívá v nákladech na volání, 

zde uţ bohuţel nejsou sluţby poskytovány zdarma.  

 

2.6 Ukotvení komunikace uvnitř organizace 

2.6.1 Standardy ukotvení komunikace a ISO 

Firma mŧţe zvýšit svou konkurenční výhodu tím, ţe se pokusí získat normu ČSN EN 

ISO 9001: 2001 s názvem Interní komunikace. Takto mŧţe ukázat klientŧm a svým 

zaměstnancŧm, ţe si uvědomuje dŧleţitost komunikace a vztahu ke svým zaměstnancŧm a 

zákazníkŧm. První část normy hovoří o vrcholovém vedení, které musí zajistit vytvoření 

příslušných komunikačních cest, v druhé části klade dŧraz na fungování komunikace. 

Samostatné členění normy napovídá, ţe je dŧleţité zavést a nastavit technické a systémové 

prvky komunikace. Ukotvení je rozloţeno do dvou fází: 

 1. fáze – transfer interní komunikace co nejblíže vrcholovému vedení 

 2. fáze – změna myšlení manažerů (pochopení, že zaměstnanci zde nejsou pro 

manažery, ale manažeři pro své zaměstnance. 

 

2.6.2 Komunikační strategie a komunikační plán 

Strategie interní komunikace je celkovou strategií podniku. Typická komunikační 

strategie je souhrnem toho, co chce management říci a jak to chce sdělit svým zaměstnancŧm. 

Holá zdŧrazňuje, ţe komunikační strategie zahrnuje celý komunikační mix firmy, to, jak a 

s jakými cíli bude firma komunikovat se svými partnery. Management by měl zaloţit řízení 

firmy na fungující interní komunikace, uvědomit si rozsah komunikace, která funguje i 

nefunguje, nastavit cíle komunikace a najít cesty k jejich naplnění. V případě, ţe integrace 

strategií v podniku neproběhne, dochází k problémŧm jak v interní tak v externí komunikaci.  

Komunikační plán je konkrétním nástrojem uplatňování komunikační strategie firmy. 

Je to určitý projekt, který je časově omezený. Komunikační plán je tzv. akčním plánem pro 

strategii a zahrnuje úkoly, harmonogram, rozdělení odpovědnosti a případně i financování a 

náklady spojené s implementací komunikační strategie (Quirke, 2008, s 219).  
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2.6.3 Předpoklady a pravidla efektivní komunikace 

Fungující interní komunikace závisí na několika podmínkách a předpokladech, které 

jednotlivý autoři pojímají rozdílnými přístupy. Někteří vycházejí z analýzy firmy, jiní z teorií 

příbuzných vědních oborŧ, např. z psychologie, sociologie apod. Základními podmínkami 

fungující komunikace je odpovídající organizace práce, jasná personální strategie, která 

vychází ze strategie a vize firmy. Podle Holé je zapotřebí splnit určité nadefinované 

podmínky komunikace, aby bylo dosaţeno firemních komunikačních cílŧ. Definovala 

komunikační podmínky, ke kterým patří např. jednotný tým vedení, plná odpovědnost 

managementu, organizace práce, organizační struktura a dělba práce, personální politika, 

fungující vnitřní marketing, nadefinovaná komunikační strategie, vypracovaný komunikační 

plán, existence zpětné vazby, oboustranná komunikace, dŧvěra a otevřenost. Podle získaných 

informací vyvodila závěr, ţe špatná komunikace ve firmě vychází ze špatné práce 

managementu. Nejednotnost názorŧ, hodnot a cílŧ managementu pŧsobí na zaměstnance 

negativně a narušuje to fungování komunikace. Z uvedených dŧvodŧ by měl kvalitní 

management vypracovat zásady a principy vedení a komunikace a apelovat na jejich 

dodrţování všemi manaţery (Holá, 2006). 

 

Podle NcNamara existují čtyři základní předpoklady efektivní vnitropodnikové 

komunikace, a to:  

 Management chápe a plně podporuje potřebu komunikace ve firmě. 

 Management má osvojeny komunikační dovednosti. 

 Management má osvojeny dovednosti řízení porad. 

 Funguje systém zpětných vazeb v případě neporozumění. 

 

2.6.4 Komunikační bariéry a šumy 

Nedostatek informací, neúplné či nejednoznačné informace jsou hlavními nedostatky, 

které brání firmě rŧst, vzniká tzv. informační vakuum neboli informační šum, který sniţuje 

efektivitu činností podniku. Příčiny informačního šumu jsou spatřována v rŧzných částech 

přenosu sdělení, mohou být zpŧsobeny nefunkčností prvkŧ informačních systémŧ, neexistencí 

komunikačních kanálŧ, nebo vycházejí z podceňování významu interní komunikace. Janda 

zdŧrazňuje, ţe komunikace není pouhým sdělením, říká, ţe informace je třeba zadrţovat, 

uvolňovat a přidělovat a k tomuto účelu slouţí komunikační systém firmy a nastavené procesy 
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interní komunikace. Špatná interní komunikace je často příznakem hlubších problémŧ, např. 

špatně nastavenou organizační strukturou. Nezájem vrcholových vedoucích o diskuzi, 

neinformování zaměstnancŧ o budoucím vývoji organizace, nezájem o zpětnou vazbu 

zpŧsobují odchod kvalitních pracovníkŧ  

Interní komunikace by měla být nastavena tak, aby došlo k souladu vzájemných 

očekávání zaměstnance a firmy. Příčinou nefungující organizace práce mŧţe být fakt, ţe 

manažeři jsou zahlceni prací a nemají čas na řešení komunikačních procesů, nemají dostatek 

informací a v neposlední řadě nemají ani chuť komunikační problémy nijak řešit. Podle 

Winklera lze komunikační proces vylepšit a eliminovat vznik komunikačních bariér pouţitím 

několika doporučeními, např. věnovat čas zpětné vazbě, umožnit pracovníkům se vyjádřit, 

reagovat, aktivně naslouchat, užívat jednoduchý jazyk a kontrolovat své emoci při 

rozhodování. Komunikační šum je neţádoucí prvek komunikačního procesu. Teorie rozlišuje 

několik druhŧ komunikačního šumu. Jde o šum fyzický (hluk aut, šum počítače), 

fyziologický (vady zraku, sluchu, výslovnost), psychologický (předsudky, uzavřenost, emoce 

hněv a nenávist), sémantický (odborný jazyk, slang). Na prŧběh komunikace a během 

komunikačního procesu mohou pŧsobit tzv. komunikační bariéry. Jsou to faktory, které 

vstupují do procesu komunikace a brání úplnému přenosu sdělení a vedou k nedorozumění 

(Winkler, 1998, s 31).  

 

 

Winkler popisuje následující typy komunikačních bariér: 

 Filtrování – zdrojem filtrování je mluvčí, který záměrně manipuluje s informacemi, 

resp. říká jen to, co mu přinese prospěch, ostatní informace zamlčuje.  

 Výběrové vnímání – zdrojem je příjemce sdělení, který slyší jen to, co potřebuje.  

 Emocionální stav – kdy příjemce přijímá informace zkresleně podle svých 

emocionálních nálad.  

 Jazykový systém – např. moc odborný jazyk manaţerŧ, roli hrají i kulturní rozdílnosti 

pracovníkŧ.  

 Narážky – verbální i neverbální.  

 Nedostatečně uvědomené vedení, nekvalitní dovednosti manažera 

 Rozdílné požadavky firmy a zaměstnance 

 Neexistence zpětné vazby 

 Nedostatek informací 

 Nedostatek finančních prostředků 
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 Neochota komunikovat 

 Neochota měnit staré návyky interní komunikace 

 Nedostatek času 

 Nezájem o diskuzi 

2.6.5 Analytické modely v teoretické rovině 

V praktické části bude zkoumána kvalita a efektivnost interní komunikace dané 

společnosti. Aby bylo dosaţeno cíle této práce, je zapotřebí analyzovat vztahy na pracovišti, 

komunikační nástroje, kanály a také bariéry. K tomu jsou uţity analytické modely a to 

kvalitativní a kvantitativní výzkum.  

Tyto modely výzkumu je moţno chápat jako dvě etapy empirického výzkumu. V první 

etapě, kdy je nutné rozkrýt sledovaný problém, má výzkum kvalitativní charakter. Poté, po 

dostatečném popisu problému, je moţné měřit jeho jednotlivé stránky a výzkum nabývá 

charakteru kvantitativního. 

2.6.5.1 Realizace empirického sociologického výzkumu  

Realizace empirického výzkumu je moţné rozdělit do tří etap. 

a) Přípravná etapa 

Nejnáročnější a současně nejdŧleţitější je etapa přípravná, která představuje sled 

základních krokŧ, jeţ v rozhodující míře ovlivní mnoţství a konečnou kvalitu získaných 

informací.  

 

Součástí přípravné etapy jsou tyto kroky: 

 formulace cílŧ výzkumu, charakteristika problémové situace 

 stanovení pracovních hypotéz 

 stanovení zkoumaného vzorku 

 určení místa a času realizace výzkumu 

 časový harmonogram a rozpočet nákladŧ 

 nástroje pro získání informací 

 

b) Realizační etapa 

Postup prací v realizační etapě je orientován především na přípravu výzkumného 

terénu a vlastní získávání informací. Podmínkou maximálně objektivovaných informací je 
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motivace respondentŧ. Je nutné respondentŧm dostatečně vysvětlit cíl, záměry i vyuţití 

výsledkŧ výzkumu a maximálně je zainteresovat na jeho celkovém prŧběhu. V opačném 

případě mŧţe být přístup k výzkumu zkreslený.  

 

c) Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace 

Nejvíce pouţívanými technikami jsou dotazník a standardizovaný rozhovor. Ty 

poskytují údaje, které je moţné chápat jako údaje o hromadných jevech a jako takové jsou 

statisticky zpracovatelné, podléhají statistickým zákonitostem. Zpracování informací, které 

poskytují další techniky, není moţné standardizovat, je vţdy jedinečné.  

 

V této bakalářské práci je uţita kvalitativní metoda sběru informací a to v podobě 

polostandardizovaného rozhovoru a techniky pozorování. 

2.6.5.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je, pokud jde o jeho zaměření, doplňkem výzkumu 

kvantitativního, není mu však podřízen. Tím má být vyjádřeno, ţe výzkum sociálních jevŧ má 

dvě vzájemně se doplňující se části: obsah a jeho jednotlivé kvantifikovatelné charakteristiky. 

Úkolem kvalitativního výzkumu je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a 

sociálně-psychologických jevech, a to především existenci těchto jevŧ a jejich strukturu, 

jejich vlastnosti a funkce i faktory, které sociální jevy ovlivňují nebo s nimi souvisí.  

Zatímco kvantitativní výzkum se zabývá stabilizovanými jevy a jejich vzájemnými 

odhadnutelnými poměry, kvalitativní výzkum zachycuje jevy v jejich dynamice a zejména 

podmínění této dynamiky. Kvalitativní výzkum se proto orientuje na pochopení smyslu 

jednajících subjektŧ. Kvalitativní výzkum více odhaluje reálné souvislosti mezi jevy jako 

faktické závislosti, a to pokud moţno v jejich úplnosti. Cílem kvalitativního výzkumu není 

změření jednotlivých parametrŧ ukazatelŧ, ale vytváření adekvátního popisu nebo logické 

konstrukce celku sociálního jevu.    

2.6.5.3 Rozhovor 

Rozhovor je moţné rozdělit podle míry formalizace jeho scénáře na:  

 

 nestandardizovaný rozhovor – nemá stanovenou přesnou formulaci otázek ani 

jejich závazné pořadí, 
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 standardizovaný rozhovor – rozvíjí se na základě pevně stanovených otázek, 

u kterých jsou zpravidla uvedené i varianty odpovědí a otázky mají stanovené 

pořadí,  

 polostandardizovaný rozhovor – tato forma rozhovoru zpravidla postrádá 

některou z charakteristik standardizovaného rozhovoru. Má vyuţívat výhod 

obou předešlých typŧ rozhovorŧ.  

2.6.5.4 Zúčastněné pozorování 

Pozorování je technika, v níţ je sociální realita zachycována očitým svědkem – 

pozorovatelem. Vědecké pozorování na rozdíl od běţného musí mít přesně stanový cíl a 

zformulovaný předmět a objekt pozorování, tedy co má být pozorováno. Všechna zjištění jsou 

zachycována v protokolech, na diktafonech, denících.  

 

Podle postavení pozorovatele se rozlišuje pozorování: 

 zúčastněné, kdy se pozorovatel stává nebo jiţ je součástí pozorovaného 

objektu výzkumu 

 nezúčastněné, kdy pozorovatel není součástí výzkumu. 
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3 Analýza manažerských činností 

V této části představím společnost AUTOCARRO, která se zabývá prodejem 

náhradních dílŧ. Tato kapitola čtenáře stručně vysvětlí cíl a metody výzkumu, zhodnotí 

současný stav interní komunikace v podniku.  Na závěr popíši, k jakým výsledkŧm jsem došel 

a jaké řešení pro zlepšení navrhuji.  

3.1 Profil společnosti 

Firma, na kterou se ve své práci zaměřuji, je vedena u obchodního rejstříku pod 

názvem AUTOCARRO. Firma se zabývá především velkoobchodním a maloobchodním 

prodejem náhradních dílŧ na tuzemská nákladní vozidla značky AVIA, LIAZ, TATRA.   

Firma AUTOCARRO vznikla v roce 2008 ve Sviadnově, na základě rozdělení 

sdruţení PREKOS, které je na trhu od roku 1993. V roce 2006 vznikla dceřiná společnost 

AUTOTRUST, s. r. o., která se zabývá prodejem vlastní značkou dílŧ KAMOKA. 

V současné době byl rozšířen prodej náhradních dílŧ o náhradní díly na přípojná 

vozidla. Dále se specializuje na dovoz palivových nádrţí a výfukových systémŧ pro nákladní i 

uţitková vozidla. Firma spolupracuje s odběrateli a dodavateli z celé České republiky. Podle 

webových stránek firma staví na dlouhodobých základech a kvalitě práce, zaujetí i věrnosti 

zaměstnancŧ. Velký význam přikládá odborné a rychlé, příjemné obsluze.   

Firmu zaloţil p. Ivo Kostka a společně s asistentkou, externí účetní a nákupčím tvořili 

jediný tým a základ podniku AUTOCARRO. Před dvěma roky se podařilo majiteli uzavřít 

několik významných kontraktŧ a počet objednávek se zvýšil o 200 %. Firma se musela 

rozšířit a přijmout do svého kolektivu nové kolegy. 

Do příštího roku plánuje majitel firmy otevřít novou pobočku v Opavě. Pobočka bude 

vybavena kancelářemi i uzavřeným skladem. Dalším cílem je přijmout odpovídající počet 

kvalitních zaměstnancŧ tak, aby na konci roku 2011 firmu spravovalo minimálně 30 

kvalitních pracovníkŧ.  

 

3.2 Analýza a hodnocení efektivity systému interní komunikace 

V teoretické části byla podrobně vylíčena problematika interní komunikace. Získané 

poznatky budou vyuţity v této praktické části při výzkumu současné úrovně interní 

komunikace ve firmě AUTOCARRO. Po objasnění cíle výzkumu a popisu technik sběru dat, 
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budou získané informace vyhodnoceny a na základě výsledkŧ budou navrhnuta opatření ke 

zlepšení komunikace.  

Častou metodou pro poznání a hodnocení efektivity firemní komunikace je audit 

vnitrofiremní komunikace.  

Auditem mohou být pověřeni zaměstnanci firmy odpovědní za firemní komunikace, 

nebo ho mohou provádět externí firmy, specialisté najatí na tuto práci (Tureckiová, 2007).  

Podle mého názoru je efektivnější pověřit externí firmu. Zaměstnanci jsou ovlivněni 

prostředím, protoţe v něm pracují a nemohou vidět veškeré skutečnosti tak čistě, jak je mŧţe 

vidět cizí auditor. Dále se domnívám, ţe externí specialisté mají více zkušeností neţ 

zaměstnanec firmy, protoţe se této problematice věnuje, studuje ji, je to jeho koníček, řádový 

pracovník se sice mŧţe zaměřovat na komunikaci, ale není to náplní jeho dne.  

 

3.2.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza současného stavu interní komunikace, 

zjistit skutečný stav, efektivitu a kvalitu vnitropodnikové komunikace, zjistit příčiny a bariéry 

bránící kvalitě interních procesŧ, hodnocení pracovníkŧ, popis pracovních pozic,  

 Hlavním přínosem a konečným výsledkem této práce bude soubor doporučení pro 

majitele firmy i manaţery, jak zkvalitnit komunikační prostředí uvnitř firmy, zvýšit úspěšnost 

a konkurenceschopnost firmy. V historii firmy se jedná o historicky první krok – výzkum, 

který by měl napomoci ke zlepšení současného řízení, proto není cílem vést prŧzkum do 

nejmenších podrobností, snahou je nastínit základní problémy, připravit zaměstnance i 

manaţery na další interní změny, zajistit minimální základy interní komunikace, na které by 

měla navázat profesionální firma, která provede tzv. audit interní komunikace, resp. expertní 

analýzu a bude se zabývat firmou podrobněji.   

 

3.2.2 Použité metody a techniky sběru dat 

Cílem výzkumu bylo získat co nejpřesnější informace, které by poskytly ucelený obraz 

o stavu a kvalitě komunikace uvnitř podniku. Výzkum se uskutečnil v lednu 2010 ve třech 

etapách. První etapa se zaměřila na analýzu interních dokumentŧ, které poskytl majitel firmy, 

druhá etapa se zaměřila na pohovory „tváří v tvář“ s jednotlivci, nejprve s řádovými 

zaměstnanci, poté i s jejich manaţery. Třetí etapa spočívala v dvoudenním pozorování 

celkového chodu firmy. Výzkumný soubor tvořilo deset  zaměstnancŧ a dva manaţeři. 
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Analýzu systému firemní komunikace jsem prováděl v tomto pořadí
23

:  

a) přípravná fáze – přípravná fáze obsahují informativní schŧzku s majitelem firmy 

a vedením, představení mé osoby pracovníkŧm, informování o cílech, výsledcích i 

dopadech mého výzkumu, analýza organizační struktury, rozbor informačních tokŧ 

a kanálŧ.  

b) realizační fáze – probíhají řízené rozhovory s jednotlivci, s majitelem i 

managementem dle připravených otázek, dále jsem pozoroval celkové dění i 

náladu uvnitř firmy v rámci plnění kaţdodenních úkolŧ.  

c) hodnotící fáze – hodnotící fáze je popsána ve čtvrté kapitole, kde jsem navrhnul 

opatření a doporučení na zlepšení.  

d) monitoring – sledování, zda došlo ke změnám – tato část nemŧţe být nyní ještě 

zhodnocena, protoţe změna se ukáţe v prŧběhu delšího období (cca 1 roku ve 

výroční zprávě).   

 

Sběr dat byl ve sledované firmě proveden těmito technikami: 

a) analýza dokumentů z podnikové evidence - Studiem interních dokumentŧ byly 

získány dŧleţité a cenné informace o stavu komunikačních tokŧ, prostředkŧ i 

standardŧ uvnitř organizace. Dokumenty byly poskytnuty majitelem podniku. 

Analýza dokumentŧ proběhla před začátkem jednotlivých pohovorŧ, byla tudíţ 

prvním krokem celého výzkumu. Nezaměřil jsem se na obsahovou analýzu, ale 

spíše na existenci, resp. neexistenci jednotlivých dokumentŧ.  

b) polostrukturovaný rozhovor – technika sběru dat, při níţ jsou potřebné 

informace získávány prostřednictvím záměrně cílených otázek (viz. Přílohy), které 

jsou dotazovaným kladeny verbálně tváří v tvář. Rozhovor probíhal s kaţdým 

členem týmu individuálně. První dotazník byl určen zaměstnancŧm. Druhý 

managementu tak, aby mohl vyjádřit svŧj názor na danou problematiku. Před 

začátkem rozhovoru byli dotazováni obeznámeni s účelem výzkumu a byli 

ubezpečeni o absolutní anonymitě.  

c) metoda zúčastněného pozorování – systematické pozorování znakŧ určitého 

jevu, jejich záznam a uspořádání. Metoda byla aplikována prŧběţně během 1 

měsíce při návštěvách sídla firmy.  
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3.2.3 Hlavní výzkumné otázky 

Výzkum se zaměřil na zjištění současného stavu vnitropodnikové komunikace ve 

firmě AUTOCARRO, odhalení hlavních nedostatkŧ a bariér vnitřního komunikačního 

systému, které ovlivňují efektivitu uvnitř firmy.  

 

Hlavní výzkumná otázka:  

Jaký je současné nastavení interní komunikace ve firmě AUTOCARRO?  

 

Dílčí výzkumné otázky byly použity při řízeném rozhovoru a zaměřují na tyto oblasti: 

 

a) Management a jeho postoj k významu interní komunikace 

 Jakou váhu přikládá management interní komunikaci?  

 Věnují manaţeři dostatek času této problematice, nebo ji přehlíţí? 

 Jaké překáţky vidí management v nastavené komunikaci? 

 V čem management vidí příčiny selhání v interní komunikaci? 

 

b) Hodnocení interní komunikace a její nedostatky z pohledu řádových 

zaměstnanců  

 Jak hodnotí řádoví zaměstnanci vnitrofiremní komunikaci?  

 Mají strach komunikovat s vedením firmy, vyjadřovat své názory? 

 Jaké dŧsledky má na jejich výkon neefektivní komunikace? 

 

c) Jaké jsou nastaveny základní podmínky pro existenci interní komunikace, jaké 

jsou komunikační standardy, nástroje ve firmě AUTOCARRO?  

 

Základními podmínkami jsou:  

Otevřená komunikace - mohou zaměstnanci komunikovat otevřeně s vedením? 

Zpětná vazba - poskytuje management dostatek informací? Reaguje včas na 

 připomínky a dotazy?  

Jednotný management - chovají se oba manaţeři podle stejných zásad?  

Informační potřeby pracovníků - Byla vám věnována dostatečná pozornost při nástupu 

 na vaši pracovní pozici? 
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Definované komunikační kanály, standardy a toky 

 

 Vzájemnou spoluprací bude vypracován: 

 popis aktuálního stavu z hlediska interní komunikace, 

 průběh procesu interní komunikace – komunikační kanály 

 popis hlavní pravidel komunikace  

 návrh vhodných komunikačních nástrojů 

 doporučení 

 

Přínosem celého tohoto procesu (této práce a navazující kroky specializované firmy) budou 

následující výstupy:   

 jasné znázornění procesu interní komunikace – graficky i slovně 

 vyjasnění odpovědnosti jakosti 

 nastavení nezbytných informačních systémŧ 

 výběr vhodných, levných a dostupných komunikačních nástrojŧ 

 přeškolení zaměstnancŧ, získání základních znalostí o interní komunikaci 

 pravidla interní komunikace 

 trénink zaměstnancŧ  

3.3 Zhodnocení současné situace v podniku 

3.3.1 Organizační struktura a organizace práce 

 

Organizační struktura 

Organizační struktura je zaloţena na principu funkcionální struktury. 

Vrcholový management je tvořen majitelem firmy a dvěma manaţery, kteří dávají 

přednost operativnímu řízení před strategickým plánováním. Majitel a manaţeři jsou 

klíčovými osobami starajícími se o nejvýznamnější klienty. Vyjednávají obchodní případy, 

podepisují smlouvy a vystupují jménem firmy. Denně komunikují s dodavateli i obchodními 

partnery. Manaţeři jsou přímými podřízenými majitele a plní jím zadané úkoly. Mezi jejich 

povinnosti patří vyhledávání nových kontaktŧ a zastupování majitele v oblasti komunikace 

s médii.  
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Současnou strukturu lze popsat jako systém o dvou úrovních, kdy první úroveň je 

tvořena managementem podniku. Druhou úroveň představují zaměstnanci, kteří vykonávají 

rŧznorodé činnosti (administrativa, skladování, účetnictví, příjem objednávek apod.).  

O menší zakázky a objednávky se starají především prodejci náhradních dílŧ (celkem 

10). Jejich hlavním úkolem je zajišťovat včasný nákup náhradních dílŧ od smluvních partnerŧ 

tak, aby kaţdá objednávka mohla být splněna včas a řádně. Kontrolují také kvalitu náhradních 

dílŧ a stav skladových zásob. V případě nepřítomnosti pověřených osob, přijímají 

objednávky, obsluhují zákazníky, vystavují faktury, informují zákazníka o nabízeném 

sortimentu, přijímají hotovost za zboţí.  

Administrativní zázemí pokrývá asistentka majitele a administrativní pracovnice. Tyto 

administrativní funkce sice mají přesně daný charakter práce, ale pro laika tyto názvy splývají 

do jedné pracovní pozice. Tím, ţe firma nespecifikovala úkoly těchto pracovnic, obracejí se 

zaměstnanci se svými poţadavky na nesprávnou osobu. Dochází bohuţel i k vzájemnému 

handrkování mezi sekretářkou a asistentkou o splnění některých povinností.    

Účetnictví v celém rozsahu vede jediná účetní, která sídlí v budově firmy. Jejím 

úkolem je sledovat docházku, kterou zapisuje do docházkového listu v Excelu. Přijímá a 

vystavuje faktury, zaúčtována účetní operace, vystavuje doklady a je hmotně odpovědná za 

pokladnu. V oblasti skladování a logistiky firma zaměstnává 4 skladníky.  

 

Organizace práce 

Úkoly jsou mezi zaměstnance rozdělovány za chodu a zcela spontánně buď majitelem, 

nebo jedním z manaţerŧ. Tento styl delegování úkolŧ se mi jeví jako značně neefektivní. 

Zaměstnanci mohou být v jednom okamţiku pověřeni více úkoly najednou. Pokud jsou 

příkazy protikladné, zpŧsobuje to na pracovišti konflikty. Ve firmě AUTOCARRO se tento 

problém vyskytuje skoro denně. Zároveň to ukazuje na skutečnost, ţe management podniku je 

nejednotný, nemá jednotné cíle ani vize.  

Proto je velmi dŧleţité, aby jednotlivé pozice byly zahrnuty v organizační struktuře a 

jejich pravomoci a kompetence byly jasně vysvětleny. Povinnosti jednotlivých pracovníkŧ 

společnosti nejsou stanoveny ţádným popisem pracovní náplně. Vzhledem k malému počtu 

řádových a vedoucích pracovníkŧ dochází k tomu, ţe řada úkolŧ a povinností je soustředěna 

do kompetence několika málo pracovníkŧ. Firma nepovaţovala za dŧleţité sestavit ani 

organizační řád, ani organizační struktura s popisem interních procesŧ. Neexistuje ţádný 

písemný dokument, který by vymezoval náplň či funkci jednotlivých pracovních pozic, coţ 
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zpŧsobuje vznik konfliktŧ na daném pracovišti. V organizaci nejsou ukotveny ţádné normy či 

směrnice týkající se vnitřních procesŧ, pracovní náplně či jakosti.  

V naprosté většině případŧ převaţuje ústní komunikace nad písemnou. Vedení firmy 

se snaţí mít zbytečně kontrolu nad všemi hlavními funkcemi. 

  Tyto uvedené faktory ovlivňují produktivitu celé firmy, zhoršují interní komunikaci, 

vzniká šuškanda, komunikační šum a chaos. S těmito problémy by se měl majitel či manaţer 

vypořádat. Měl by stanovit strategii, pokračovat organizací práce a času, vybrat vhodné 

spolupracovníky, formalizovat veškeré interní procesy fungování firmy, a to buď svépomocí, 

nebo ve spolupráci s externí firmou.  

 

Obr. 3.1: Současná organizační struktura 

 

 

Zdroj: Magazín Drobné podnikání 

3.3.2  Současný proces vyřízení objednávky 

Objednávky mŧţe zákazník realizovat prostřednictvím internetového obchodu, e-

mailem nebo telefonicky (1). Objednávky jsou přijímány 24 hodin denně prostřednictvím e-

shopu a e-mailu, telefonická objednávka je moţná pouze od 8.00 do 15.00 hodin, od pondělí 

do pátku z dŧvodu délky pracovní doby. Objednávky zaslané do systému do 15.00 hodin 

pracovního dne, jsou zaregistrovány a zpracovány a o jejich vyřízení je kupujícímu obratem 

odeslán informační e-mail. Kupující mŧţe platit hotově v okamţiku převzetí přímo na 

pobočce (osobní odběr), nebo dobírkou v okamţiku, kdy mu přepravní sluţba dodá zboţí.  

Telefonické objednávky na pevné lince vyřizuje administrativní pracovnice nebo na 

mobilním telefonu jeden z dostupných prodejcŧ (2). Přijatá objednávka je zaznamenána do 

objednávkového listu (v Excelu) a poté předána skladníkovi. Prodejci v terénu značí 

objednávku do sluţebního notebooku. Skladník zjistí, zda jsou objednané díly skladem. 

Pokud ano, vyplní potřebné dokumenty (fakturu, dodací list, skladní kartu) a připraví zboţí 

k expedici (3). Dále musí podat administrativní pracovnici zprávu o stavu objednávky, která 

následně odešle automatický email zákazníkovi – potvrzení objednávky (4). Pokud zboţí není 
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na skladě, povinností skladníka je informovat jednoho z dostupných prodejcŧ, kteří zajistí 

chybějící zboţí u partnerŧ za smluvní, zvýhodněné ceny.  

Pro ochranu je připravené zboţí drţeno na skladě do doby, neţ zákazník potvrdí 

objednávku formou e-mailové akceptace (5). Pokud je objednávka akceptována, je zboţí 

předáno odběrateli osobně na pobočce, nebo je posláno prostřednictvím kurýrní sluţby (6). 

Veškeré údaje o objednávkách, o stavu vyřízení objednávky, o zákaznících jsou 

vedeny v tabulkách Excelu. Faktury a veškeré doklady jsou předávány administrativní 

pracovnici nebo účetní a to na stŧl v kanceláři do přihrádky „doklady“. 

 

Obr. 3.1: Schéma realizace objednávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: vlastní 

 

3.3.3 Komunikační nástroje firmy AUTOCARRO 

 Mobilní telefon – sluţební mobilní telefon je k dispozici pouze manaţerŧm. 

 Pevná linka – pevné linky jsou pouze dvě, a to v kanceláři asistentky a 

v kanceláři administrativní pracovnice.  

 E-mail – slouţí pouze pro příjem objednávek.  

1. Přijetí 

poţadavku 

od klienta 

Je objednávka 

kompletní? 

Přijetí poţadavku 

od klienta 

Je zboţí na 

skladě?  

Ne 

  Ano Ne 

Ano 

Kontaktování 

dodavatele 

Expedice  
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3.4 Vyhodnocení 

Na základě pohovoru s majitelem, manažery i pracovníky byly zjištěny fakta, která 

jsou uvedena níže. 

 

3.4.1 Management a jeho hodnocení 

Prvním dílčím úkolem výzkumu bylo zjistit, jakou váhu přikládají manaţeři 

vnitrofiremní komunikaci. Srovnáním odpovědí obou manaţerŧ jsem zjistil, ţe jejich názor 

není vŧbec jednotný. První manaţer uvedl, ţe komunikace je sice dŧleţitá, ale ne 

nejdŧleţitější. Naproti tomu druhý manaţer připisuje komunikace podstatný význam a tvrdí, 

ţe pokud nefunguje, dochází k chybám, opomenutím, na pracovišti nastává chaos, coţ 

zpomaluje práci.  

Hlavní příčinu selhávání komunikace v rámci firmy vidí první manaţer v nedostatku 

času z dŧvodu absolutního pracovního vytíţení. Věnuje se svým pracovním povinnostem a 

nemá tolik času, resp. ţádný čas na to, aby hovořil se zaměstnanci firmy o strategických 

změnách, strategických záleţitostech, motivaci. Druhý manaţer popsal hlavní příčinu jako 

zadrţování distribuce, tím, ţe kolegové si mezi sebou nepředávají dŧleţité informace, 

neinformují se a neupozorňují se mezi sebou.   

Na otázku zprostředkování informací ze strany managementu k ostatním 

zaměstnancŧm odpověděli manaţeři takto: 

 Většina informací odchází včas, pokud tomu tak není, není chyba na naší 

straně, ale na straně zaměstnancŧ, kteří obdrţí informaci, zadrţí ji, a tak 

nastává řetězec zadrţení.  

 Skoro vţdy se informace předávají včas, zpoţdění nastává z nedostatku času 

díky našemu časovému vytíţení 

Manaţeři se shodli, ţe ve firmě se objevují značné nedostatky v komunikaci i 

v pouţitých komunikačních nástrojích. Manaţeři si uvědomují, ţe na pracovišti se vyskytuje 

komunikační šum, komunikační bariéry i nedorozumění. Tento nedostatek informací, 

neucelenost pracovníkŧ poté vede k jejich frustraci a ke sníţení produktivity a výkonnosti.  
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3.4.2 Zaměstnanci a jejich hodnocení 

Dalším dílčím úkolem bylo zjistit, jak hodnotí vnitropodnikovou komunikaci řádoví 

zaměstnanci. Zaměstnanci firmy nejsou spokojeni s přenosem informací, která nejsou včasná 

ani úplná. Komunikace probíhá pouze „tváří v tvář“, popř. pomocí mobilního telefonu, pevné 

linky. Jiná forma komunikačních prostředkŧ (ICQ, e-mail, intranet) se uvnitř firmy uţívá 

zřídka. Všichni dotazování souhlasně potvrdili, ţe informace chodí většinou pozdě, coţ 

zpŧsobuje jejich frustraci a poté chaos na pracovišti. 

Většina odpovědí se vyznačuje tím, ţe by zaměstnanci rádi příkazy dostávaly 

v písemné formě, neţ v ústní. Při jejich časovém vytíţení si nestačí daný úkol, informaci 

zapsat a na konci dne na stanovené úkoly zapomínají.  

K otázce „jaké překáţky vidíte v nastavené interní komunikaci“ se více jak polovina 

respondentŧ shodla, ţe management odsouvá řešení problémŧ, někteří tvrdí, ţe management 

nevěnuje oblasti komunikace ţádnou pozornost a problémy interní komunikace je zpŧsobena 

jejich nedŧsledností. Dotazovaní uvedli i další příčiny překáţek, např. management se 

vzájemně neinformuje, jeden tvrdí něco jiného neţ druhý, management je pracovně vytíţený a 

zpětnou vazbu takřka neposkytují. Jako další příčinu dotazovaní uvedli, ţe někdy je problém, 

který management nechce řešit, tak na něj nereaguje, dělá, ţe jej nevidí. To zpŧsobí rozruch, 

vznik fám, šuškandy a nepravdivých informací.  

Na otázky týkající se spokojeností distribuce informací od manaţerŧ byly zjištěny 

následující zajímavé připomínky: 

 Manaţeři nám poskytují moc informací najednou, coţ zpŧsobuje dezorientaci.  

 Nerozumím, co po mě vlastně chce nebo co dělám špatně. Chodí kolem horké 

kaše.  

 Informace nejsou úplné, polovinu z nich manaţer tají a dozvídám se to z jiných 

zdrojŧ. 

 Manaţeři mají kaţdý jiný pohled na řízení. Jejich názory jsou nejednotné.  

 Tři dotazovaní uvedli, ţe jsou nespokojeni se zpětnou vazbou.  

 Jeden dotazovaný není spokojen s neformální komunikací, která vznikne tím, 

ţe se zaměstnanci nedozví některé informace včas, pak si utvoří vlastní verzi.  

 

Na základě zúčastněného pozorování a studiem a analýzou interních dokumentŧ mŧţu 

popsat níţe uvedené základní problémy firmy AUTOCARRO, které se týkají interní 

komunikace:  
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FIRMA AUTOCARRO vykazuje tyto základní nedostatky: 

  

 Pracovní postupy, nebo jakýkoliv návod k výkonu činnosti chybí.  

 Nejsou identifikovány a popsány řídící procesy, hlavní procesy, podpŧrné 

procesy.  

 Řízení a úschova dokumentŧ je pouze na administrativní pracovnici, nejsou 

vytvořena ţádná pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání ani 

aktualizaci. Nejsou uvedena místa, na kterých by byly dokumenty dostupné.  

 Nejsou nastavena ţádná pravidla pro ukládání, ochranu, vyhledávání záznamŧ.  

 Neexistují pravidelné porady, které by zajistily předávání informací a úkolŧ.  

 Firma nemá ţádnou firemní broţuru o firemní vizi, strategii a cílech do 

budoucna. 

 Delegování úkolŧ je značně chaotické. 

 Neexistuje hodnocení výkonŧ pracovníkŧ.  

 Povinnosti a pravomoci pracovníkŧ nejsou stanoveny ţádným popisem 

pracovního místa. 

 Neexistují ţádné směrnice, ani organizační řád.  

 Interní komunikace není dobře nastavena, neexistuje zde skoro ţádná zpětná 

vazba.  

 Nástup nového pracovníka je značně chaotický, neexistuje ţádný postup pro 

přijetí nováčka, nejsou stanoveny ani kvalifikační poţadavky, školení.  

 Interní procesy prodeje a nákupu nejsou identifikovány v ţádné písemné či 

elektronické podobě.  

 Příjem zakázek telefonicky je moţný pouze v pracovní době, coţ je od osmi 

hodin ranních do cca tří hodin odpoledne.  

 Firma vyuţívá pro evidenci a správu pouze program společnosti Microsoft 

2007, především Excel a Word.   

 Organizační řád firmy je nedostačující, coţ vede ke špatnému vymezení 

odpovědností i pravomocí. Firma také zaostává v popisu pracovních náplní, ve 

vymezení odpovědnosti v pracovním rámci či vysvětlení řízení jednotlivých 

procesŧ. 

 Firma motivuje více manaţery, neţ řádové pracovníky. 
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Na základě zjištěných výsledkŧ jsou dále formulovány návrhy na opatření k nápravě a 

doporučení, které by měla organizace stanovit a zavést, aby byla odstraněna slabá místa a 

jejich příčiny.  
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4 Návrhy a doporučení 

 

4.1 Závěry výzkumu 

Většina zaměstnancŧ hodnotí celkovou komunikační úroveň za velmi slabou, 

nekvalitní a neefektivní. Hlavní příčinou nespokojenosti je zpoţděná distribuce významných 

informací a neexistence zpětné vazby. Distribuce informací je většinou v ústní formě, 

zaměstnanci by ovšem přivítaly formu písemnou, z dŧvodu dohledání informací a archivaci. 

Ústní informace jsou spojeny s rizikem, ţe budou při pracovním vytíţení zapomenuty.  

Všichni zaměstnanci hodnotí komunikaci s majitelem firmy a manaţery spíše za 

dobrou aţ nedostatečnou, nikdo z dotazovaných neuvedl, ţe komunikace je výborná. Mezi 

hlavní bariéry pracovníci řadí pozdní zpětnou vazbu, pozdní distribuci informací, existenci 

informačního šumu, coţ vede k nedorozumění na pracovišti, neucelenosti informací.  

Management sice přiznává, ţe nevěnuje komunikaci značnou pozornost, ale s tímto 

faktem jiţ více nepracuje. Management firmy často z dŧvodu vytíţení odsouvá problémy na 

tzv. druhou kolej a čeká, ţe se samy vyřeší, coţ demotivuje pracovníky firmy.  

Analýzou interních dokumentŧ byl pouze potvrzen stávající zanedbaný stav interní 

komunikace. Směrnice vyřízení objednávky není nijak rozpracována do grafické, úhledné 

podoby. Není vyvěšena na viditelném místě. V oblasti školení není věnována zaměstnanci 

ţádná pozornost. Co se týče úvodních informací, nově nastupující zaměstnanec se nedočká 

ani příručky ani popisu pracovního místa, není k dispozici ani současný katalog zboţí. 

Zaměstnance zasvěcují do procesu takřka všichni, coţ zpŧsobuje akorát jeho 

dezorientovanost. Komunikační standardy nejsou také zavedeny, totéţ platí o komunikačním 

plánu.  

Více neţ 84 % dotazovaných se obává vyjádřit svŧj názor na vedení firmy. Dŧvodem 

je strach ze ztráty zaměstnání. Více neţ polovina pracovníkŧ (52 %) se domnívá, ţe 

management přistupuje k problémŧm neefektivně a problémŧ utíká.  

4.2 Doporučení 
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4.2.1 Organizační uspořádání 

 

4.2.1.1 Nová organizační struktura 

Jasná definice povinností a pravomocí přináší stabilitu procesŧ ve společnosti a budí 

dŧvěru zákazníkŧ, obchodních partnerŧ, dodavatelŧ, úřadŧ i zaměstnancŧ a přináší zvýšenou 

efektivitu a úsporu nákladŧ. Tohoto stavu nelze dosáhnout bez ukotvení procesŧ a kompetencí 

ve strategických dokumentech firmy. Povinnosti a pravomoci musí být definovány 

v organizačním řádu, podpořeny grafickým schématem organizační struktury, u které by 

neměl chybět slovní popis pracovních pozic. V příloze je vystavena šablona popisu pracovní 

pozice. Popisy pracovních pozic musí být strukturovány na základě pozorování chodu uvnitř 

organizace. V tomto směru by neměly chybět např. tyto dokumentace: příručka jakosti, vnitřní 

směrnice, popis pracovních postupŧ a další záznamy. Systém by měl být zpracován nejen 

v elektronické, ale také v písemné podobě, aby mohly být šířeny prostřednictvím internetu i 

vyvěšeny např. na firemní nástěnce. Řízení dokumentace by mělo být uvedeno ve směrnici. 

Společnost se musí zajímat a řídit dokumenty za účelem dodrţení informovanosti pracovníkŧ 

a zachování aktuálnosti i dostupnosti poskytovaných informací a stálosti informačních tokŧ 

firmou, coţ v současnosti na základě pozorování tvrdit nemohu. Doporučuji se zaměřit na 

poţadavky normy CSN EN ISO 9001:2001. 

Navrhuji pověřit tímto úkolem kvalitní administrativní pracovnici, jejímţ úkolem bude 

vytvořit organizační řád, organizační schéma a popis jednotlivých pracovních pozic (viz. 

Příloha) ve firmě.   

Organizační struktura by měla být jednoduchá a odpovídala požadavkům pružného řízení.  

 

Obr. 4. 1: Nové schéma organizační struktury 
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Zdroje: vlastní 

4.2.1.2 Popis pracovních pozic 

Popis pracovního místa, neboli hojně pouţívaný název JOB DESCRIPTION je 

dokument, který popisuje hlavní oblasti zaměstnancovy zodpovědnosti a jeho pracovní náplň. 

Tento úkol by měl být svěřen do rukou administrativní pracovnice, která by měla mít dostatek 

znalostí. Doporučuji nejdříve provést pečlivou analýzu pracovní náplně a individuálních 

úkolŧ, metod, které má k dispozici. Je potřeba také doloţit souhrn potřebných kvalifikačních 

dovedností k výkonu dané pozice. Tento materiál mŧţe později pomoct k náčrtu pracovních 

tréninkŧ a vzdělání zaměstnance.  

 

Job description by měl obsahovat: 

 Název pozice, měl by se shodovat s názvem v pracovní smlouvě 

 Pracovní cíl, účel pozice, hlavní cíl zaměstnance 

 Seznam hlavních úkolů, povinností, zodpovědností 

 Popis vztahů a rolí, kdo je nadřízený, kdo je podřízený, kdo zastupuje 

 Pracovní specifikaci, standardy, požadavky. 

 Potřebné schopnosti, znalosti, zkušenosti 

 Seznam vlastností pro danou pozici. 
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4.2.1.3 Nástup nového pracovníka 

Doporučuji zavést komunikační standardy – „ Nástup a adaptace nového pracovník“ a 

„Popis pracovní pozice“. V popisu místa jsou informace o názvu pracovní pozice, 

nadřízeném, zastupitelnosti pracovníka, poţadavcích na kvalifikaci, vymezení náplně a 

odpovědnosti funkčního místa a popis odborných činností. Dalším dokumentem, který 

zaměstnanec získá, by měl být „Profil firmy“, kde by neměl chybět vývoj firmy, výčet 

zaměstnaneckých výhod, druhy dalšího vzdělání zaměstnance, program firmy, vize, cíle, 

strategie firmy.  

 

Směrnice nástupu nového pracovníka by měla obsahovat: 

 Postup při přijetí pracovníka do společnosti. 

 Stanovit předpoklady pozice.  

 Rozvoj kvalifikace – školení.  

 Hodnocení odbornosti.  

4.2.1.4 Vedení seznamu úkolŧ 

Jednotlivá oddělení musí být procesně dobře nastavena a vedena ke spolupráci. Celá 

organizační struktura by měla procházet čas od času zrevidováním, aby se přizpŧsobila 

novým vnějším změnám. Základem organizace práce a času je vedení úkolŧ, které je vhodné 

řadit podle dŧleţitosti. K tomu navrhuji pouţít jeden z mnoha elektronických úkolovníkŧ, 

které jsou většinou poskytovány zdarma.  

 

4.2.2 Vypracování dokumentace 

4.2.2.1 Sestavení komunikační broţury a prodejního vzoru 

Doporučuji firmě zváţit komunikační nástroje, které ještě nejsou zavedeny a zhodnotit 

jejich přínos firmě – normy jednaní, psaná forma motivační soustavy, schéma organizační 

struktury s popisem, komunikační broţura apod. 

4.2.2.2 Pravidla poţadavkŧ od zákazníka 

Navrhuji vytvořit pravidla pro určení zákazníka, včetně poţadavkŧ při dodání, určení 

poţadavkŧ, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné.  
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4.2.2.3 Řízení dokumentŧ 

Dokumenty a záznamy by měli být řízeny, měl by být vytvořen dokument o řízení 

záznamŧ, stanovit pravidla pro ukládání, ochranu a vyhledávání záznamŧ. Vytvořena také 

pravidla pro tvorbu, schválení, aktualizaci, dostupnost. 

4.2.2.4 Hodnocení pracovníkŧ a reporting 

Odezva, hodnocení úspěšnosti vychází z porovnání názorŧ před a po konkrétní 

aktivitě, z názorŧ zaměstnance na konkrétní aktivitu, její prŧběh i přínos. Dŧleţité je, aby 

všechny nástroje komunikace byly postaveny na zpětnovazebném systému. Hodnocení 

pracovníka a celého kolektivu musí být postaveno na kritériích, která umoţní srovnání 

výsledkŧ pracovníkŧ s poţadovaným výkonem. Kritéria hodnocení se odvozují od 

strategických cílŧ organizace. Hodnocení musí probíhat jak na formální, tak i neformální 

úrovni. Hodnocení musí být realizováno v rámci kaţdodenního styku s pracovníkem.  

 

 

Kritéria hodnocení: 

 Ukazatele – stanovit objektivní a měřitelná kritéria, např. počet prodaných 

výrobků, objem zakázek apod.  

 Plnění úkolů – zde je nutno jasně a přesně vymezit očekávaný výsledek, výstup 

a podle toho pak hodnotit úroveň plnění.  

 Osobní kvality – hodnocení odbornosti, manažerské schopnosti, pracovní 

nasazení, komunikace 

4.2.2.5 Formulace komunikačních standardŧ v písemné podobě 

Pro zlepšení komunikace navrhuji specifikovat komunikační strategii do písemné 

podoby a implementovat ji do vnitřních směrnic.  

 

4.2.3 Zavedení nových nástrojů komunikace 

4.2.3.1 Nástěnka  

Firma ve své komunikaci nástěnku nevyuţívá. Sice to není moderní zpŧsob 

komunikace, ale mŧţe poskytovat informace o podnikových cílech, strategiích, nových 
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normách, mŧţe obsahovat směrnice, harmonogram konání porad, školení, informace o 

dŧleţitých datech, svátcích, firemních akcích apod.  

4.2.3.2 Pravidelné porady 

Doporučuji zavést pravidelné i nepravidelné porady a konzultace, které by byly 

účinným prostředkem zpětné vazby.  

 Týdenní porada - ke zvýšení informovanosti bych doporučil zavést týdenní 

pravidelné porady, na kterých by se řešili předem připravené body 

komunikace. Pozvánka by byla posílána e-mailem do Microsoft Outlook 

kalendáře, který by byl přístupný všem zaměstnancŧm. Pozvánka by 

obsahovala strukturu porady, návrhy témat, otázky diskuze apod. Výstupem 

porady by měl být Zápis z porady (viz. Přílohy). Na začátku by měl vedoucí 

přednést body, které se budou na poradě probírat, dále stanovit konkrétní cíle a 

úkoly, vysvětlit postupy a metodiky při řešení nových problémŧ, zpětná vazba 

týkající se plnění úkolŧ, hledání návrhu k plnění úkolŧ, řešení pracovník i 

personálních otázek. Na konci porady by měl být ponechán čas, cca 10 minut, 

na vyjádření se.  

 Celoroční porada – zhodnocení práce kolektivu za celý uplynulý rok.  

 Konzultace – z dŧvodu, ţe většina manaţerŧ nemá čas na komunikaci, 

doporučuji zavést konzultační hodiny. Manaţer si zvolí jednu hodinu během 

týdne, v realistickém čase, kdy jej mŧţe zaměstnanec navštívit a individuálně 

řešit své problémy, sdílet myšlenky, zadávat dotazy.  

 Individuální porada – kaţdý správný manaţer by měl také vést individuální 

poradu s jednotlivci, kde se bude hodnotit vývoj zaměstnance, budou se 

stanovovat jeho nové cíle, zaměření školení apod. Porada by měla být alespoň 

4 krát do jednoho roku.  

4.2.3.3 Elektronická pošta 

Elektronická pošta slouţí především k příjmu objednávek, měla by se také ale 

vyuţívat k přenosu informací mezi zaměstnanci. Navrhuji, aby společnost zakoupila e-

mailové (placené) adresy. E-mail adresa dostane profesionální vzhled. Výhodou je 

jednoduchost e-mailové adresy, která bude slouţit k přenosu informací, k objednávání a také 

k roztřízení dat. Dále doporučuji vypracovat standardy elektronické komunikace, kde by byly 
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uvedeny informace o zpŧsobu pouţívání šablon, o elektronickém podpisu, o zabezpečení a 

struktuře hesla.  

Ukázka placené e-mail adresy: 

 

 Pro pracovníka - vojtěchovský.petr@autocarro.cz. 

 Pro informace -   info@autocarro.cz 

 Pro objednávku - objednávka@autocarro.cz. 

 

4.2.3.4 Hlasová pošta Panasonic 

Pŧvodní stav: firma pouţívala pouze jednu pevnou linku, kterou obsluhovala 

asistentka, propojení na ostatní členy týmu (majitele, sklad) nebylo moţné. Asistentka musela 

buď volat majitele, ostatní členy k telefonu, nebo musela diktovat číslo jejich mobilních 

telefonŧ. Lze předpokládat, ţe během krátké doby bude mít tato společnost dvojnásobek 

zaměstnancŧ neţ v současnosti. Proto navrhuji místo mobilních operátorŧ zřídit telefonní 

ústřednu, která splní základní poţadavky, jako přepojení hovoru od asistentky na majitele 

firmy, skladníky a konkrétní osoby obchodního oddělení nebo v případě nepřítomnosti 

asistentky, přesměrování  hovorŧ na sekretářky nebo majitele.  

Řešením mŧţe být nasazení pobočkové telefonní ústředny Panasonic KX-TA 308, 

která pro současný provoz plně stačí. V budoucnu umoţňuje rozšíření aţ na 6 státních linek a 

24 poboček. Pro ochranu investice do telefonní ústředny je zde moţnost zpětného odkoupení 

dodané ústředny při pořízení ústředny vyšší kapacity po dohodnutou dobu.  Příchozí hovory 

přijímá asistentka a podle potřeby přepojí, ostatní mohou mít klid na svou práci. Příchozí 

volání na faxové číslo jsou směrována přímo na fax a nezvoní tak na telefonu u asistentky. 

V době kdy asistentka není přítomna (např. je v bance či na poště), zvoní telefon přímo u 

jiného pracovníka (zástup), který má sluţbu.  

 

Výsledek: 

 Jednoduché, levné řešení pro změnu nákladné komunikace 

 V budoucnu moţnost rozšíření telefonních čísel 

 Dostupnost spojení na všechny zaměstnance i v době jejich nepřítomnosti – 

moţností propojení na osobní či sluţební mobil 

 Zálohování při výpadku elektrického proudu.  

mailto:vojtěchovský.petr@autocarro.cz
mailto:info@autocarro.cz
mailto:objednávka@autocarro.cz
http://www.ustredny.cz/scripts/index.php?id_nad=53
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4.2.3.5 Další moţností - hlasová pošta Panasonic KX-TVP50 

Dalším řešením mŧţe být dostupná hlasová pošta, která se pyšní mnohými funkcemi – 

Panasonic KX-TVP50, která nabízí velké mnoţství obchodních funkcí za nízkou cenu. 

Mŧţete odpovídat na příchozí hovory profesionálně díky funkci automatické spojovatelky, 

uchovávat zprávy díky hlasové samoobsluze.  

 

Uţitečné funkce hlasové pošty: 

a) Sluţba hlasové schránky – poskytuje 32 individuálních heslem chráněných 

schránek, kaţdá je s kapacitou aţ 100 zpráv. Okamţitá signalizace nové zprávy je 

moţná pomocí kontrolky čekající zprávy na telefonu. Přístup do hlasové schránky 

je moţný i z pobočky i z vnějšího prostředí (telefonní budky). 

b) Sluţba automatické spojovatelky – telefon automaticky odpoví na příchozí 

hovor, a jakmile se volající vybere poţadovanou pobočku, hovor je přepojen na 

odpovídající oddělení (aţ 8 – obchodní, administrativní, vedení, sklad, podpora, 

nákupní oddělení apod.) 

c) Sluţba Interview – systém lze nastavit tak, aby zaznamenal odpovědi aţ na 10 

otázek, mŧţete tak provádět sběr dat a přijímat vzkazy 7 dní v týdnu, 24 hodin 

denně.  

d) Speciální funkce – monitorování nahrávané zprávy, dvoucestný záznam, 

dvoucestný přenos, rozlišení pozdravŧ, uloţení informací. 

4.2.3.6 Systém PREMIER 

PREMIER systém je komplexní ekonomický software ERP systém pro řízení malých 

a středních firem. Doporučuji vyměnit za prosté vyplňování informací do nekvalitního 

rozhraní typu Microsoft Excel za tento jednoduchý, ale kvalitní software. Nabídka modulŧ 

PREMIER pokrývá všechny firemní agendy – ekonomickou, obchodní, personální, výrobní i 

technickou). 

Modularita systému nabízí klientŧm moţnost vybrat si svoji variantu modulŧ, která 

nejlépe odpovídá jejím poţadavkŧm na informační systém. PREMIER systém mŧţe přinést 

spolehlivost, kvalitu, rychlost, dostupnost informací, rŧst firmy. Kvalita implementace 

vychází z certifikace společnosti ISO 9001. Jedná se o ryze český program, který navazuje na 

aktuální legislativu a vyuţívá nejnovější technologie. Maximálně jednoduché ovládání 

pomocí klávesnice i myši, vlastní zvládne úplný začátečník.  
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Oblasti správy: 

 

 fakturace – hlídání fakturace dle doby splatnosti, blokace faktur, tisk štítkŧ, 

dopisŧ, vytváření faktur v cizí měně, šablony přijatých/vydaných faktur, 

auditovaní přijatých faktur, scanovat dokumenty, informace o odběrateli, denní 

přehled a sledování pro manaţerské vyhodnocení, tisky a výstupy formulářŧ 

apod. 

 evidence majetku – kniha jízd, dlouhodobý hmotný i nehmotný, finanční 

majetek, přehledy, leasing 

 daňová evidence – peněţní deník, analytické operace 

 komplementace – výrobní příkazy, plánování kapacit 

 zakázky, servis – sledování a vyhodnocování prodeje 

 CRM – kalendář úkolŧ, hromadná korespondence, dealeři, vztahy se zákazníky 

 sklad – výroba ceníkŧ, nabídky, cenové karty,  

 mzdy, personalistika, zdroje – mzdové listy, výkazy práce,  

 účetnictví, ekonomika – banky, pokladny, periodické platby.  

 

4.3 Externí auditor  

Poslední závěrečná fáze je  kontaktovat externí firmu, která disponuje  týmem 

specialistŧ zaměřující se na interní audit.  

Majitel nebo zástupce firmy by měl na jednání s externí firmou spolupracovat. Po 

domluvě bude společně vytvořen popis aktuálního stavu firmy, prŧběh procesu, budou 

navrhnuty komunikační nástroje. Všechny tyto výstupy jsou obvykle realizovány v souladu 

s aktuálními poţadavky klienta, a popis interní komunikace je předáván ve formátech – vsd., 

jpg., html., doc.  

Předpokládaná doba realizace procesu u malé firmy s cca 10 – 30 pracovníky zabere 

většinou 2 – 5 hodin. Přínosem procesu jsou jasné a přehledné znázornění procesu interní 

komunikace, vyjasnění odpovědností za komunikací, nastavení vnitřních informačních tokŧ, 

výběr vhodných nástrojŧ ke komunikaci, stanovit pravidla interní komunikace a praktický 

trénink a školení. Cena za zpracování se pohybuje v rozmezí od 2.000 Kč do 5.000 Kč. 

Výsledky v grafickém provedení mŧţete zhodnotit v příloze.  



 

 

49 

 

Po zlepšení celkové úrovně interní komunikace bych firmě doporučoval, aby se začala 

připravovat na certifikáty v systému kvality ISO (International Standard Organization). 
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5 Závěr 

Interní komunikace je dnes povaţována za samozřejmost. Jsou přeci pravidelné 

porady, manaţeři denně komunikují se svými pracovníky a těch emailŧ, kterých se denně 

pošle. To však neznamená, ţe dobře funguje interní komunikace a uţ vŧbec ne, ţe je správně 

nastavená a vede k naplnění strategie firmy (Střelec, 2010). 

Cílem této práce bylo zhodnotit interní komunikaci firmy AUTOCARRO, její kvalitu 

a efektivnost a následně poskytnout alespoň základní doporučení a návrhy, které by vylepšili 

stávající situaci. Jak bylo řečeno jiţ na začátku, tato práce není vedena do hloubky. Měla by 

být vodítkem pro celkový audit organizace, který by se zaměřil na interní procesy, 

komunikační toky a návrhy komunikačních nástrojŧ, které zlepší, urychlí komunikace a 

zároveň sníţí náklady.  

Tato implementace ovšem nebude moţná, pokud nedojde k základnímu převratu 

týkajícího se myšlení majitele a manaţerŧ. U nich by měl celý proces začít. Pokud si 

neuvědomí rozsáhlý význam komunikace uvnitř firmy a nebudou této problematice přikládat 

ţádnou váhu, interní komunikace se nezlepší. Na jejich bedrech leţí odpovědnost udělat první 

krok, změnit postoje a názory, být příkladem, který v konečném dŧsledku zlepší vnitřní 

vztahy mezi pracovníky, zlepší pověst firmy i postoj zákazníka.  

Kvalitní manaţer dobře ví, ţe informace má dnes cenu zlata. Proto se vrcholový 

manaţeři a specialisté z oblasti Human Recourses i odborníci zajímají o interní komunikaci. 

Obrovské firmy procházejí auditem, jehoţ výsledkem je implementace úplně nové 

komunikační strategie. Podle mého názoru, hraje management ve vnitrofiremní komunikaci 

dŧleţitou roli, proto je nezbytné, aby se choval a jednal jednotným zpŧsobem, uvědomoval si 

význam komunikace pro fungování firmy a skutečnost, ţe je to právě on, kdo prvotně 

informace ve firmě distribuuje. Všichni zaměstnanci firmy jsou součástí komunikačního toku, 

měli by znát jeho směr a plně si být vědomi, které nástroje se ve firmě při komunikaci 

pouţívají. 

Výzkum ukázal, ţe se ve firmě vyskytují velké nedostatky v interní komunikaci. 

Existují zde bariéry, které brání efektivnímu fungování komunikace oběma směry, jak na 

straně zaměstnancŧ, tak na straně manaţerŧ. Nedostatek času na straně managementu dopadá 

na distribuci informací, problémy nejsou řešeny však, není poskytována zpětná vazba, coţ 

následně zpŧsobuje komunikační chaos na pracovišti a v konečném dŧsledku nedorozumění a 

neucelenost celé firmy. 
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Firma nemŧţe efektivně fungovat, pokud nebude nastavena komunikace a 

management nebude chápat její význam. Komunikace ve firmě hraje významnou roli pro 

fungování firmy, její význam by neměl být podceňován hlavně ze strany managementu firmy, 

ale i ze strany řadových zaměstnancŧ. Jedině otevřená a oboustranná komunikace podpořená 

existencí dvojité zpětné vazby podnítí existenci efektivní komunikace ve firmě. Jak řadoví 

zaměstnanci, tak management firmy upřednostňují písemnou formu sdělování informací, coţ 

se stává významným zjištěním v pojetí distribuce informací. Pracovně přetíţený management 

je jedna z klíčových komunikačních bariér, a to je nutné si uvědomit. Podstatné také je, ţe 

pravidelné porady ve firmě zabezpečují vzájemnou informovanost a je dŧleţité zváţit, kdo 

bude jejich součástí. Dále z práce vyplynulo, jak je dŧleţité distribuovat informace včas a 

zabezpečit také včasné poskytování zpětné vazby. 

Na základě zjištěných skutečností a zhodnocení celé situace je podle mého názoru 

nezbytné provést kompletní analýzu interních procesŧ, vytvořit komunikační strategie a 

následně komunikační plán, hlavní i dílčí komunikační cíle, provést SWOT analýzu, proškolit 

nejen manaţery, ale také řádové zaměstnance. V dalším kroku navrhuji investovat do nových 

komunikačních nástrojŧ, především do IT technologie, protoţe v současné inovativní době 

není moţné na této oblasti šetřit či ji zanedbávat. Vloţené investice do programŧ a zařízení 

budou zhodnoceny v čase. Dále je nezbytné vytvořit základní dokumenty týkající se 

komunikace a procesŧ a zajistit archivaci, dostupnost, aktuálnost i správnost informací. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

DOTAZNÍK 

ÚROVEŇ INTERNÍ KOMUNIKACE VE FIRMĚ AUTOCARRO 

1) Myslíte si, ţe Vám vedení firmy otevřeně sděluje veškeré důleţité 

informace o firmě a plánovaných změnách?  

a) Ano 

b) Spíše ne 

c) Někdy ano, někdy ne 

d) Nevím, nejsem schopen posoudit 

 

2) Obáváte se otevřeně říkat, jaký je Váš názor na fungování firmy, ze 

strachu o vaši pracovní pozici nebo odměňování? 

a) Ano, obávám se 

b) Ne, říkám veškeré své názory 

 

3) Dostává se Vám prostoru pro Vaše hodnocení nadřízeného a vedení firmy 

při pravidelném hodnocení Vašeho pracovního výkonu (hodnotí vás 

vedení, můţete vy hodnotit vedení)? 

a) ano, mohu hodnotit 

b) ne, nemohu, není mi dán prostor 

c) nehodnotím, ale je mi dán prostor 

d) bojím se hovořit otevřeně 

 

4) Jak byste celkově zhodnotila současný stav a nastavení interní 

komunikace? 

a) Výborně 

b) Velmi dobře 

c) Dobře 

d) Dostatečně 

e) Nedostatečně  

 

5) Setkáváte se s některou z níţe uvedených překáţek na straně vedoucích 

pracovníků?  

a) Neochota, nezájem komunikovat  

b) Nevěnování pozornosti problematiky interní komunikace 

c) Nedostatek času 

d) Nedostatečné komunikační schopnosti a dovednosti vedoucího 
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e) Ţádné překáţky nevidím 

f) Jiné známé komunikační překáţky (uveďte, prosím) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

6) Domníváte se, ţe v době Vašeho nástupu jste byla seznámena s veškerými 

informacemi o firmě, o náplni vaší práce a byla Vám věnovaná péče a čas 

na adaptaci?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

7) Jak celkově hodnotíte zpětnou vazbu ze strany managementu na Vaše 

dotazy, připomínky, návrhy a ţádosti? 

a) Výborně 

b) Dobře 

c) Nedostatečně 

 

8) Jak hodnotíte distribuci informací z hlediska včasnosti? 

a) Informace jsou podávány vedením včas a řádně 

b) Informace k nám přicházejí se zpoţděním 

c) Informace k nám většinou ani nedorazí 

 

9) Objevují se ve Vaší firmě některé z níţe uvedených důsledků špatné 

komunikace? 

a) Informační šum a nedorozumění   ano/ ne 

b) Nedostatek informací    ano/ne 

c) Pokles výkonnosti      ano/ne 

d) Ztráta dŧvěry ve vedení firmy   ano/ne 

e) Zvýšený stres pracovníkŧ ve firmě  ano/ne 

 

10) V čem vidíte hlavní příčinu neefektivní komunikace ve firmě|? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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11) Kdybyste byl manaţerem a mohl změnit nastavení interní komunikace ve 

firmě, co by to bylo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2: Dotazník pro management firmy AUTOCARRO 

 

DOTAZNÍK 

ÚROVEŇ INTERNÍ KOMUNIKACE Z POHLEDU MANAGEMENTU 

 

1) Jaký význam pro Vás má pojem „interní komunikace“?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2) Jak byste celkově zhodnotil úroveň zpětné vazby ze strany zaměstnanců|?   

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Jak byste celkově hodnotil nastavenou komunikaci ve firmě? 

a) Výborně 

b) Dobře 

c) Nedostatečně 

 

4) Které z uvedených důsledků spatřujete ve Vaší firmě? 

a) Informační šum a chaos  ano/ne 

b) Nedostatek informací   ano/ne 

c) Pokles výkonnosti   ano/ne 

d) Ztráta dŧvěry ve firmě  ano/ne 

e) Frustrace pracovníkŧ   ano/ne 

 

5) Jak hodnotíte distribuci informací z níţe uvedených hledisek (prosím, rozepište)? 

a) z hlediska času 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) Z hlediska formy sdělení 
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................................................ 

 

d) Z hlediska úplnosti a obsahu informací 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha č. 3: Faktura  

AUTOCARRO 

       

       

       

       

       

       

       
Daňový doklad číslo (variabilní 
symbol) :  F200/000xx    Faktura 
                

        

Dodavatel:    Odběratel:   

<dodavatel>    <odběratel>   

<ulice>    <ulice>    

<PSČ> <město>    <PSČ>  <město>   

IČO : <IČO>    IČO: <IČO>   

DIČ: <DIČ>    DIČ: <DIČ>   

Bank. spoj. : <banka>        

Číslo konta: <číslo účtu>        

        

Datum vystavení: 11.5.10   KS:      0008  

Datum splatnosti: 25.5.10   Forma úhrady:      PP  

Datum uskutečnění plnění: 11.5.10       

        

Název produktu Množství M.J. 
Cena za 
jednotku 

Sazba 
DPH 

Celkem bez DPH Poznámky Z
á

ru
k
a
 

m
ě

s
íc

ů
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Sazba 
DPH 

Základ 
daně 

DPH Cena s daní 

 

   0% 0,00 0,00 0,00  

   9% 0,00 0,00 0,00  

   19% 0,00 0,00 0,00  

   Celkem 0,00 0,00 0,00  

        

        

        

     

Celkem k 
úhradě 0,00 Kč 

        

        
Vystavil:        

        

        

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% 

z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.  
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Příloha č. 4: Objednávkový list 
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Příloha č. 5: Šablona zápisu z porady 

 



 

 

66 

 

 

Příloha č. 7: Popis pracovní pozice - vzor 

 

Název pracovní pozice - SAMOSTATNÝ ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK 

Identifikátor pozice: 5589.1 

Pozice zaloţena dne Leden 2010 

Směr S1 Administrativa, správa, personalistika 

Směr S2 Administrativní činnost 

Kvalifikační úroveň VOŠ, Bc. 

Přímý nadřízený Samostatný administrativní pracovník 

Počet podřízených 2 

Počet spolupracovníků 10 

Alternativní názvy 
Odborný organizační pracovník 

Administrative specialists 

Platové podmínky 150 Kč hrubé mzdy za hodinu 

Délka pracovní doby 
Pracovní doba je rozvrţena do pěti dní, a to od pondělí do 

pátku od 9:00 do 15:00 hodin. 

Směnnost Jednosměnný provoz 

Umístnění pracoviště Práce je vykonávaná v budově firmy, kancelář č. 130 

Charakter pracovní pozice 

 

 

Samostatný organizační pracovník je pracovník s vyšší 

kvalifikací, který samostatně organizuje a koordinuje 

činnosti při zajišťování vnitřního chodu organizací, 

zájmových sdruţení, politických stran a jiných sdruţení a 

seskupení občanŧ či zaměstnancŧ. 

Pracovní činnosti 

Organizování významných společenských, obchodních, 

vzdělávacích a hospodářských akcí a jednání. 

Vedení příslušné dokumentace. 



 

 

67 

 

Příklady prací 

 Organizace a koordinace rŧzných činností velké 

společenské organizace s celostátní pŧsobností. 

 Příprava a zajištění pracovních a obchodních setkání, 

porad nebo jiných schŧzek statutárního orgánu na území 

republiky nebo v cizině. 

 Samostatné komplexní zajišťování hospodaření včetně 

sestavování rozpočtŧ a vyhodnocování výsledkŧ v 

návaznosti na činnost organizace. 

 Samostatné organizování celostátních sjezdŧ, konferencí, 

valných hromad významných společenských akcí apod. 

 Samostatné organizování mezinárodních konferencí. 

Dobře odvedená práce 
Administrativní chod kanceláře běţí dle kaţdodenního 

řádu bez připomínek nadřízeného.  

Pracovní prostředky, nástroje PC, scanner, fax, mobilní telefon, notebook, pevná linka 

Pracovní podmínky 

 

Stresové faktory 

Sociální prostředí 

Osvětlení 

Hluk 

 

Celkové pracovní nároky 

Dovednosti Náročnost 

Pracovat samostatně 

Spolupráce s ostatními 

Komunikovat s ostatními 

Soustředit se 

Iniciativa 

Rozhodovat se samostatně  

Řízení nových situací  

Plánovat práci 

Organizovat práci 

Zručnost 

Vydrţet u práce 

Kreativita 
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Příloha č. 8 Tvorba mapy procesů 

 

IT tvorba 

 

 

grafický výstup  
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grafický výstup 


