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Anotace 

Má bakalářská práce byla vytvořena, aby popsala veškeré komunikační formy, 

které se používají ve společnosti YSSEN  tools s. r. o. Každý z nás denně komunikuje 

prostřednictvím telefonu, e-mailu, dopisu, verbálně i nonverbálně. Ale používáme 

komunikační formy tak, jak by se správně používat měli?  

 V začátku mé bakalářské práce je popsána charakteristika společnosti, a v dalších 

částech se již zabývám komunikačními styly. V závěru jsou návrhy a doporučení, které by 

podle mého názoru pomohly společnosti YSSEN tools s. r. o. ke zlepšení interní i externí 

komunikace. 

Klí čová slova: komunikace, komunikační styly, YSSEN tools s. r. o., 

Annotation  

My bachelor thesis was created to discuss all communication forms that are used in 

the company YSSEN tools Ltd. Each of us daily communicates via telephone, e-mails, 

letters in verbal and nonverbal form. But do we use forms of communication as they 

should be used correctly?.  

 At the beginning of my thesis I mention the description of the company, and other parts 

are dealing with communication styles. The conclusion of my thesis includes proposals and 

recommendations, which would, in my view, help the company YSSEN tools Ltd. improve 

internal and external communication.  

 

 Keywords: communication, communication styles, YSSEN tools Ltd.  
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1. Úvod 

Ve své bakalářské práci, se věnuji firemní komunikaci. Zaměřuji se na obchodní 

společnost YSSEN  tools s. r. o., proto se budu věnovat firemní komunikaci v obchodním 

vztahu. Ve společnosti dlouhodobě pracuji a s firemní komunikací se setkávám každý den. 

Ať už se jedná o komunikaci ve firmě, nebo se samotným zákazníkem. Pracuji v oddělení, 

kde se denně se zákazníky setkávám, a mám možnost pozorovat i komunikaci svých 

kolegů. Ve své práci bych chtěla popsat podstatu komunikace, její základy, a vše co by měl 

každý, kdo pracuje v obchodě, ale i mimo obchod znát.  

Při své práci pozoruji, že i samotná komunikace se zákazníkem má vliv na prodej a 

je i v mém zájmu, aby firma prosperovala. Svou prací bych chtěla přispět pro zlepšení 

komunikace ve firmě. Mým záměrem je analyzovat nejen komunikační styly, které se již 

ve firmě používají, ale také další druhy komunikace. Již první kontakt se zákazníkem může 

rozhodnout o tom, zda bude jednání úspěšné či nikoliv a zda se k nám zákazník bude 

vracet. O tom, zda firma správně komunikuje, svědčí i to, kolik má zákazníků, zda se do ní 

rádi vracejí, a kolik potencionálních zákazníků o firmě ví a zná ji.  

Stále více používaný způsob komunikace se zákazníkem je elektronická forma, 

která má oproti písemnému styku výhodu v rychlosti doručení a nízké nákladovosti. Proto 

se ve své práci věnuji mimo ostatních druhů i komunikaci elektronické. 

V budoucnu by se tato analýza mohla používat jako další interní firemní dokument, 

a být „jakousi“ pomůckou či návodem pro zaměstnance společnosti YSSEN tools s. r. o. 

Litvínov. 

Cílem práce by měl být ucelený soubor základních komunikačních stylů, ve 

kterém si každý manažer nebo obchodní zástupce najde, co bude potřebovat pro svou 

úspěšnou práci a ke zlepšení komunikačních stylů firmy. 
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2. Charakteristika společnosti YSSEN tools s. r. o.  

2.1. Všeobecné informace o společnosti 

Společnost YSSEN tools s. r. o. vznikla v roce 1996, již dříve působila na trhu pod 

názvem YSSEN s. r. o. V roce 1996 však došlo k přehodnocení stávající struktury společ-

čnosti a uskutečnila se transformace 1na holdingový systém řízení. Proto vznikla 

samostatná společnost YSSEN tools s.r.o. Dnes je společnost spolu s dalšími společnostmi 

součástí jednoho velkého seskupení YSSEN Group a. s. 

Společnost YSSEN tools s. r. o. má svou pobočku, která sídlí v Ústí nad Labem. 

Prodejna je součástí objektu velkoobchodní firmy zabývající se velkoobchodním prodejem 

elektroinstalačního materiálu, která je umístěna na rychlostní silnici z Teplic do Ústí nad 

Labem, Děčína, Lovosic a Litoměřic.  

2.2. Předmět činnosti společnosti  

Společnost se zabývá velkoobchodním prodejem ručního nářadí, brusiva, měřidel, 

nástrojů na závity, obrábění, frézování, soustružení a upínání. Dále prodejem elektrického 

a pneumatického nářadí, též nářadí řemeslného, spojovacích materiálů a ochranných 

pomůcek. V rámci uskupení YSSEN Group a. s., společnost spolupracuje se sesterskou 

firmou, jež se zabývá velkoobchodním prodejem papíru, kancelářských a hygienických 

potřeb. Proto společnost YSSEN tools s.r.o. může zabezpečit i takovýto sortiment. Zboží, 

které společnost distribuuje splňuje podmínky zákona č. 22/97 Sb. Zákon o technických 

požadavcích na výrobky. Firma také zajišťuje kalibraci dodávaného zboží, záruční a 

pozáruční servis. Obaly na zboží odpovídají zákonu č. 477/2001 Sb., Zákon  

o obalech. 

                                                 
1 Interní materiály společnosti YSSEN tools s.r.o. 
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2.3. Organizační struktura společnosti 

Společnost vede ředitel – jednatel. Jeho přímými podřízenými jsou obchodní ředitel 

a vedoucí logistiky. Obchodní zástupci jsou přímo podřízeni obchodnímu řediteli. Každý 

má svou určenou oblast, ve které poskytuje servis stávajícím zákazníkům a zároveň hledá 

zákazníky nové.  

Vedoucí logistiky je přímým nadřízeným asistentky zákaznického centra, asistenta 

skladu a skladníka. Asistentka zajišťuje administrativní chod společnosti, agendu 

pohledávek a vedení příruční pokladny. Případné připomínky, požadavky nebo stížnosti 

asistentky nebo skladníka předá vedoucí logistiky svému nadřízenému, tedy jednateli 

společnosti  

2.4. Odběratelé a sídlo společnosti 

Odběratelé společnosti YSSEN tools s. r. o. jsou z různých částí České republiky. 

Hlavní odběratelé jsou zastoupeni v severních a severozápadních Čechách. Ze 

strategického hlediska se umístění firmy vyplatilo velkoobchodním firmám, ostatně to bylo 

už v počátečním záměru firmy. Postupem času začala firma prodávat i maloobchodníkům a 

živnostníkům. Avšak pro maloobchodní odběratele bylo a je místo velice nevýhodné. Sídlo 

Ředitel 
společnosti  –
jednatel 
 

Obchodní 
ředitel 

Vedoucím 
oddělení 
logistiky 

Asistentka 
zákaznického 

centra 

Pobočka Ústí 
nad Labem 

Obchodní 
zástupci 

Asistent 
skladu 

Vedoucí 
střediska Ústí 
nad Labem 

Asistent 
střediska Ústí 
nad Labem 

skladník 

Obrázek 1  Organizační struktura společnosti 

Zdroj 1   YSSEN tools s.r.o. 
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společnosti se nachází v Litvínově – Záluží a leží na hlavní komunikaci mezi Mostem a 

Litvínovem. Jedná se o okraj průmyslové oblasti, kde nejbližší obytná zóna je vzdálená 

dva kilometry. Toto sídlo společnosti je výhodné pouze pro firmy, která mají svá sídla v 

okolí firmy.  

2.5. Firemní značka společnosti 

V jednoduchosti je síla, a proto by mělo být logo jednoduché a originální. Barvy na 

podkladu by měli být dobře viditelné, což logo společnosti splňuje. Logo, ochranná 

známka a firemní značka je také forma marketingové komunikace. Kvalitně navržené logo 

by se mělo zákazníkovi vybavit jako první  

Společnost YSSEN tools. r. o. má zaregistrovanou svou obchodní značku. Aby 

značka plnila svou funkci, měla by být používaná pouze povoleným způsobem. Použití 

firemní značky musí být vždy schváleno ředitelem společnosti. 

Značka nesmí být deformována ani doplňována o další prvky, nesmí se překrývat s 

dalšími grafickými prvky a musí být umístěna na celistvé ploše, která má výšku rovnající 

se dvojnásobku výšky loga a šířku rovnající se 1,5 násobku šířky loga. Toto ochranné 

pásmo musí být vždy volné, mít stejnou jednotnou barvu a nesmí do něj zasahovat žádné 

jiné značky, text, ani jiné grafické prvky.2 

                                                 
2 Interní materiály společnosti YSSEN tools s.r.o. 
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Společnost používá loga dvě, která jsou oficiálně zaregistrována Úřadem průmyslového 

vlastnictví (obr. č. 2) Druhé logo firma používá na reklamní předměty (obr. č. 3).  

 

Tabulka 1   Předepsané barvy 

Modrá 
JAC7 7070 
PANTONE 281 
CMYK 100/72/0/38 

Šedá 
JAC 89172 
PANTONE COOL GREY 30 
CMYK 20% BLACK 

Bílá je bílá 

Černá 
JAC černá 
PANTONE Process Black C 
CMYK 0/0/0/100 

zelen tmavá 
JAC  76085, Multifix 5020 
PANTONE 3435 C 
CMYK 100/0/79/60 

Zelená světlá 
Multifix 5009 lesk 
PANTONE 3288 
CMYK 100/0/56/18 

Zdroj 1   Yssen 
 

Obrázek 2   Oficiálně zaregistrované logo 

 
Zdroj 2   YSSEN tools s.r.o. 

 

 

Obrázek 3   Logo pro reklamní předměty 

 
Zdroj 3   YSSEN tools s.r.o. 
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2.6. Certifikáty společnosti 

  

Společnost je držitelem certifikátů: 

• certifikát ISO 9001:2001 „Systémy managementu jakosti“ v rozsahu: Koupě 

a prodej zboží Velkoobchod s nářadím, nástroji, měřidly, brusivem a 

kováním  

• certifikát systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN 

ISO 14001:2005 

• certifikát podle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 – požadavky na jakost při 

tavném svařování kovových materiálů – vyšší požadavky na jakost. 

• certifikát podle normy ČSN ISO 1Q0006:2004 Systémy managementu 

jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. 

• ověření splnění požadavků ISO/IEC 19770-1:2006 – Information 

technology – Software Asset Management 

• certifikát společnosti EKOKOM, autorizované obalové společnosti.  

Certifikát Systému managementu jakosti ISO 9001:2001 

Je jedním z nejdůležitějších dokumentů ve společnosti. Přínosy certifikace systému 

managementu jakosti ISO 9001:2001 jsou: 

• poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnosti získání nových 

s ohledem na zvyšování spokojenosti 

• možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní 

správě, efektivně nastavenými procesy, které zvyšují tržby, zisk, tržní podíl 

a tím zvyšovat spokojenost majitelů 

• prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů 

• garance stálosti výrobního procesu a vysoké kvality poskytovaných služeb a 

produktů 

• prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému 

managementu jakosti třetí nezávislou stranou 

• zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace 
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• zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci 

• optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů na neshodné výrobky, 

úspory surovin, energie a dalších zdrojů 

• zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů, 

• vybudovaný samoregulační systém reagující pružně na změny požadavků 

zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových 

technologii, organizačních změn apod.).3 

3. Význam firemní komunikace v obchodním vztahu 

 Komunikace 

V první části této kapitoly se zaměřuji na komunikaci obecně. Co to vlastně 

komunikace je, jaké formy komunikace existují, kde se s ní setkáváme Komunikace je 

stará jako lidstvo samo a vznikla z latinského slova communicare, což znamená sdílet, 

radit se. Pravěcí lidé spolu komunikovali různými skřeky a posunky. Další formou, která 

nás provází již od počátku života je prenatální komunikace. Plod v těle komunikuje s 

matkou již od počátku svého vzniku, ranními nevolnostmi, prvními pohyby až po reakce 

na hluk, chlad, teplo.  

Komunikace se již vyučovala ve starověkém Řecku, a byla to jedna z nejdů-

ležitějších věd tzv. rétorika – umění mluvit na veřejnost, umění správně mluvit. Již staří 

myslitelé, filozofové a spisovatelé věděli, že argumentace, umění mluvit na veřejnosti, 

obhájit si svůj názor, je jednou z nejdůležitějších věcí a stále to platí i v dnešní době.  

V současné době se vyskytuje velké množství komunikačních metod a témat. Ať už 

se jedná o témata týkající se obchodu, politiky nebo ekonomiky, je to stále stejná 

komunikace – umění vyslovit  a obhájit úspěšně svůj názor. [8] 

Co je komunikace? Komunikace je jednoduchý proces. V našem případě je komunikace 

výměna, přenos informací.  

 

 

                                                 
3www.cqs.cz/qms.php 29. 9. 2009 
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Další definice komunikace: 

• „výměna informací – mezi lidmi, mezi živočichy, mezi neživými mechanizmy, v 

informatice, 

• veřejná doprava, respektive veřejné spojení – doprava letecká, železniční, vodní, 

silniční, telekomunikační, potrubní 

• prostor vymezený pro spojení dopravními prostředky, respektive dopravní 

cesty.“[9] 

Komunikaci můžeme rozdělit z mnoha dalších hledisek.Základní a nejznámější 

rozdělení je na verbální a neverbální.  

   3.1. Verbální komunikace  

„Verbální komunikací se rozumí vyjadřování pomocí slov prostřednictvím 

příslušného jazyka.V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace i 

písemná, přímá nebo zprostředkovaná, živá nebo reprodukovaná.“ [9] 

Základní pravidla pro verbální komunikaci: 

• stručnost a věcnost, 

• klid, 

• připravenost a jasno v tom co chceme říct a čeho tím docílit, 

• zainteresovat posluchače a naslouchat druhé straně, 

• přístupnost a vnímavost, 

• udržovat neustálý kontakt s lidmi, 

• nepoužívat zkratky, které neznají všichni zúčastnění, 

• dojde-li k chybě, přiznat ji, 

• vyvarovat se frázím tipu: „abych řekl pravdu“; vypadá to jako bychom jindy lhali, 

• neukazovat příliš mnoho čísel, lidé se budou rozptylovat tím, že po nás budou chtít 

kontrolovat výpočty, 

• nebýt smrtelně vážný nebo uštěpačný, pozitivní myšlení a úsměv je krůčkem k 

úspěchu [9] 

Jakousi podskupinou verbální komunikace je paralingvistická komunikace, která 

zkoumá doprovodné rysy verbální komunikace. To jsou např. hlasitost projevu, kvalita 

řeči, výška tónu hlasu, plynulost řeči. 
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     3.1.1. Telefonní komunikace 

Telefonní komunikace patří do verbální komunikace a patří k nejdůležitějším 

dovednost každého obchodního zástupce. Telefonní kontakt je většinou na začátku každé 

komunikace a podle mého názoru má velký vliv na vývoj další spolupráce.  

K nejzákladnějším pravidlům telefonní komunikace patří: 

• ohlašovat se vždy názvem společnosti, jménem a pozdravem, 

• slušností je také nejprve se zeptat zda nerušíte, a můžete s volaným hovořit, 

•  délku hovoru určuje ten, kdo volá, a při přerušení hovoru se také znova ozývá, 

• slušnost a zdvořilost je třeba zachovat, i když se něco nedaří, neboť to se také může 

odrážet na tónu našeho hlasu, 

• při telefonování nekuřte, nepijte, nežvýkejte, 

• dodržovat dobu, kdy se za normálních okolností netelefonuje – ráno před 8. 

hodinou a večer po 22. hodině, 

• vždy poděkovat partnerovi, se kterým jsme hovořili [9] 

   3.2. Neverbální komunikace 

„Neverbální (nonverbální komunikace, mimoslovní) komunikace je proces 

dorozumívání se neslovními prostředky.“Jedná se o řeč těla. „V širším pojetí je možné 

tento způsob komunikace chápat doslova jako mimoslovní komunikaci, a to nejenom jako 

řeč těla. Přenos informací a sdělení je závislý na takových faktorech, jako je celková image 

mluvčího, jeho oblečení, volba a vybavení místa komunikace. Znalost neverbální 

komunikace se stává významnou komunikační výhodou zejména v současné době, kdy je 

její znalost a používání poměrně málo rozšířené.“ [9] 

     3.2.1. Haptika 

Schopnost jak správně podat ruku je velmi důležitou součástí neverbální 

komunikace, říká se jí haptika. Obchodního partnera můžeme identifikovat již při podání 

ruky na začátku obchodního jednání. Tento akt nám ukazuje, jaké máme my i podávající 

postavení, kdo je a co nám tím chce říct.  
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Podání ruky posuzujeme podle těchto parametrů: 

• „síla stisku, 

• délka stisku, 

• natočení dlaně pokrčení nebo napnutí loktu podávané ruky, 

• frekvence rozkmitu roztřesu, 

• místa uchopení“. [9] 

 

Podání ruky nejpřesněji popisuje tabulka č. 2, příklady typického podání ruky a 

identifikace signálů.  

  

Tabulka 2   Příklady typického podání ruky a identifikace signálů 
 

Popis podání ruky   

Střední síla a délka stisku, dlaň natočená malíčkem 
k zemi, loket mírně pokrčený, jeden až dva potřesy 
ruka je uchopena až po kořen palce 

Vyrovnaná osobnost, harmonie 
partnerství, odchylky - 
nevyrovnaná 
osobnost 

Malá síla stisku (leklá ryba) 
Apatie,unylost, lhostejnost, někdy 
i povýšenost, nedostatek zájmu i 
nadšení 

Velká síla stisku (svěrák, drtič kloubů, gorilí stisk) 

Snížené sebevědomí, 
kompenzované 
nadprůměrnou silou, agresivita, 
někdy i srdečná radost ze setkání 

Podání ruky plochou dlaně k zemi Povýšenost, nadřazenost, 
dominance, negace 

Podání ruky plochou dlaně vzhůru Podřízenost, ochota jednat podle 
příkazů šéfa 

Velmi napjatý loket Signál požadovaného většího 
odstupu. 

Delší třesení a kmitání 
Srdečnost, někdy upřímná, někdy 
zemitá, někdy místní zvyklost bez 
zlého úmyslu. 

Uchopení pouhých článků prstů Zbrklá sobeckost, vyjádření zloby 
a odstupu. 

Uchopení obou rukou Nafoukanost, panovačnost, 
neskrývaná radost. 

Dlaň partnera si přitáhne blíže k sobě Nejistota, reakce na arogantní 
podání ruky. 
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Přizpůsobení stisku naší ruky stisku partnera Porozumění, ochota spolupráce, 
ochota dosáhnout společných cílů. 

Prodloužená doba stisku - nad optimální dobu 6 s Pozitivní signál, při prodloužení 
se mění v negativní  

Kratší doba stisku ruky Nedostatek zájmu a nadšení ze 
setkání 

Vlhká, zpocená dlaň (signál "mokré ryby") Nervozita, negativní dojem 

Suchá dlaň Dobrý dojem, korektnost, 
partnerství 

Podání ruky a současně levou rukou chycení ramene 
Zdánlivá srdečnost, reálné 
udržování odstupu, nepoužívat ve 
styku s nadřízeným! 

Zdroj 4   [9] 

3.2.2. Signály komunikace osobnosti 

Do kapitoly o neverbální komunikaci, bych ještě zařadila signály osobní 

komunikace. Tyto signály vycházejí charakteristiky signálů, a mezi ně patří: 

• „První dojem, 

• neurovegetativní reakce, 

• vnímání barev, 

• vnímání vůně, 

• styl oblékání, 

• doplňky k oblečení, 

• společenské chování, 

• emoční inteligence, 

• chronemika,(je úsek neverbální komunikace, zabývající se zacházení člověka s 

časem, např. jak s časem hospodaří, jak je nedochvilný, kolik věnuje času 

jednotlivým osobám a problémům), 

• komunikační prostředí, 

• komunikace činy“. [9] 

Ve společnosti YSSEN tools s. r. o. jednají všichni zaměstnanci v rámci dobrých 

mravů, a snaží se o to, aby první kontakt se zákazníkem vrhl vždy dobré světlo na celou 

společnost. Všichni zaměstnanci nosí vkusné, čisté oblečení a dbají na to, aby 

reprezentovali svou firmu. V rámci firemních akcí nosí muži trička s límečkem s logem 
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firmy. Ženy na tyto akce nosí společenský oděv. Na obchodní jednání jezdí vedení 

společnosti v obleku, popřípadě v košili s kravatou. Obchodní zástupci však jezdí v 

neformálním oblečení, což podle mého názoru není dobré a vrhá to špatné světlo na 

společnost. Obchodní zástupce v košili s kravatou, nebo i samotné košili vypadá lépe  

a první dojem bude velice milý. Zejména ženy, které pracují na pozici obchodních 

zástupců, by měli dbát na vkusný styl oblékání. Rifle a mikina nejsou vhodným oblečením 

I v případě, že formální oblečení není stylem dané ženy, měla by nosit takové oblečení, aby 

reprezentovala společnost při každém obchodním jednání.  

3.3. Vnitrofiremní komunikace 

Komunikace se zákazníkem začíná uvnitř firmy. Každá firma má svá specifika a 

svá pravidla při užívání komunikace. Ve společnosti YSSEN tools s. r.o. je komunikace 

řízena certifikátem ISO 9001:2001. Systém managementu jakosti je základní firemní 

normou společnosti a je závazný pro všechny pracovníky společnosti na všech úrovních 

řízení, stejně tak pro externí dodavatele.  

Komunikace ve společnosti probíhá kontaktem se všemi pracovníky. Vzhledem k 

tomu, že YSSEN tools s.r.o.je malá společnost a má jen devět zaměstnanců je komunikace 

převážně přátelského charakteru, ale i přesto má své zásady a pravidla. 

„Vztah k zaměstnancům je indikátorem zralosti vedení. Dnes, kdy je lidský kapitál 

jednou z nejvýznamnějších výdajových položek každé firmy, je nevyužití plného 

potenciálu zaměstnanců závažným manažerským nedostatkem. Základním vnitro-

komunikačním nástrojem ve vztahu k zaměstnancům je interní materiál, který vymezuje 

práva, povinnosti, odpovědnost a zvyky firmy, vycházející z firemní kultury.“[4]  

3.3.1. Vnitrofiremní dokumenty používané  společností YSSEN tools s.r.o. 
• Zakázkový list, 

• požadavkový list dokumentu, 

• rozdělovník, 

• seznam dokumentace systému jakosti, 

• seznam platné dokumentace systému jakosti, 

• přidělení dokumentu systému jakosti, 
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• připomínkový list, 

• zápis z porady vedení, 

• zápis z jednání, 

• poptávkový list, 

• plán, 

• seznam externích dokumentů, 

• neshoda – nápravné – preventivní opatření, 

• protokol z interního auditu, 

• poznámkový list z interního auditu, 

• protokol o výběrovém řízení, 

• hodnocení dodavatele, 

• hodnocení odběratele, 

• vstupní dotazník, 

• vstupní školení pracovníka, 

• zakázkový list, 

• seznam celoročních objednávek, 

• soupis zakázek, 

• karta měřidla, 

• seznam měřidel, 

• soupis poptávek – odběratelé, 

• soupis poptávek – dodavatelé, 

• organizační struktura, 

• popis pracovní funkce  - obchodní ředitel, 

• popis pracovní funkce - obchodní zástupce nákupu, prodeje, 

• popis pracovní funkce -  administrativní pracovník, 

• popis pracovní funkce – sekretářka, 

• popis pracovní funkce – skladník, 

• popis pracovní funkce – vedoucí oddělení logistiky , 

• pracovní řád, 

• skladový řád, 

• vztahy k zákazníkům, 
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• lidské zdroje, 

• kritéria jednání společnosti, 

• neshody, nápravná a preventivní opatření 

Cíle  vnitrofiremní komunikace 

Cílem vnitrofiremní komunikace není spokojený zaměstnanec, ale spokojený 

zákazník. Správně cílená vnitrofiremní komunikace je základem úspěchu. 

„Vnitrokomunikační proces nastavený na spokojenost zaměstnance je špatně zacílen, 

spokojený zaměstnanec je přidanou hodnotou vnitrofiremní komunikace, není její cílem.“ 

[2] 

K chybné komunikaci může patřit špatná domluva mezi kolegy, což má za následek 

například nesprávně vyskladněné a odvezené zboží nebo chybně vystavené doklady. To 

vše ovlivňuje dobu splatnosti. Následkem může být vystavení upomínky. Upomínaná firma 

může oponovat, že fakturu nikdy neobdržela.  Nesprávně vystavená faktura nebo 

nesprávně vyskladněné a dodané zboží je především špatnou vizitkou společnosti. Proto by 

každý zaměstnanec měl dbát na to, aby plnil své úkoly co nejspolehlivěji. Komunikace na 

pracovišti by měla být co nejefektivnější a měla by mít svá pravidla. Ta by také měla být 

dodržována a v případě nedodržení pravidel postihována.  

• „informační propojení firmy a jednotlivých pracovníků, základní oběh 

informací potřebný pro výkon práce každého pracovníka,  

• utváření postojů a ovlivňování pracovního chování spolupracovníků 

(motivace, zapojení, iniciativa), 

• harmonizace potřeb jednotlivce a firmy, 

• vzájemné poznání a podpora a spolupráce, 

• formování a udržování firemní kultury  

• funkční a flexibilní systém zpětných vazeb "[www.agora-praha.cz 5. 

4.2010] 
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 Koloběh informací ve společnosti  

Informace jsou předávány formou zápisu nebo výpisu z porady vedení, nebo porady 

výkonného vedení. Záznamy existují v elektronické podobě a každý oprávněný pracovník 

je dostává e-mailem. Informace předávané pracovníkům na nižších úrovních společnosti je 

plně v kompetenci ředitele – jednatele, který na základě naléhavosti a vlastního uvážení, 

rozhodne, kterou informaci předá do nižších úrovní řízení.  

Informace jsou předávány na nižší články řízení, dle organizační struktury 

společnosti, vždy přímým nadřízeným podřízenému. V případě, že hrozí nebezpečí 

prodlení, může ředitel oslovit, kteréhokoliv pracovníka společnosti. 

 Zpětná vazba 

Vzhledem k velikosti společnosti je zpětná vazba řešena přímým kontaktem s 

ředitelem-jednatelem. Každý zaměstnanec může kdykoliv přijít za ředitelem a přednést mu 

svůj názor a připomínku. Přijaté informace související s prodejem jsou zaznamenány do 

„připomínkového listu“ a předneseny na poradě výkonného vedení, které rozhodne o 

dalším postupu. Přitom je na přání pracovníka zachována anonymita 

Také pokud má zaměstnanec nějaký osobní problém, může kdykoli přijít za 

ředitelem - jednatelem společnosti .Pokud je to v jeho silách rád zaměstnanci vyhoví a 

pomůže s řešením jeho problému. To je podle mého názoru velice dobré, a ke kultuře 

firemní komunikace to velice přispívá. Zde bych mohla oponovat své první větě v této 

kapitole, že cílem vnitrofiremní komunikace není spokojený zaměstnanec, ale spokojený 

zákazník.  

Jen spokojený zaměstnanec, který má v pořádku své pracovní i osobní záležitosti, a 

hlavně pozitivní myšlení, dělá dobrý dojem na zákazníka. 

Pro zlepšení politiky kvality společnosti a ke zlepšení komunikace, si dala společnost 

YSSEN tools s.r.o. tyto úkoly: 

• zajistit v praxi společnosti úspěšné převedení dosavadního systému jakosti na 

novou normu kvality dle ČSN ISO 9001-2009 a realizovat systém kvality v souladu 

s požadavky této normy, 
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• zajistit a dosáhnout objem tržeb za zboží a služby v minimální výši roku 2009, 

• zefektivnit dokumentaci systému kvality pro její dosavadní četnost a složitost. 

K tomuto účelu je nutné zajistit a realizovat: 

• dostatečné množství aktuálních výrobkových katalogů a ceníků v tištěné i 

elektronické podobě, 

• propojení do objednávkových systémů našich dodavatelů, realizovat zasílání 

objednávek prostřednictvím e-mailové pošty, 

• účast dodavatelských firem při předvádění a realizaci zkoušek nových výrobků a 

produktů při zavádění do provozů, 

• platná osvědčení o Certifikaci kvality výrobků, osvědčení o shodě, certifikáty o 

nakládání s odpady, 

• pro zdokonalování profesionální úrovně obchodních zástupců společnosti 

pokračovat ve vysílání pracovníků společnosti na odborná školení a veletrhy, 

včetně předváděcích akcí dodavatelů. 

3.4. Externí komunikace 

Externí komunikace, tedy komunikace obchodního zástupce s případným 

zákazníkem začíná prvním kontaktem. Dříve než dojde k onomu prvnímu kontaktu, 

zákazníka si musíme vyhledat. Naskýtá se řada možností. Například hledáním na 

internetových stránkách, nejlépe na serveru, který obsahuje seznam firem a jejich činností 

(www.firmy.abc.cz, nebo www.firmy.cz a mnoho dalších). Zde obchodní zástupce najde 

firmu, které může nabídnout zboží. 

Dalším způsobem je využití telefonních seznamů nebo tištěných katalogů firem.  

Dále už závisí na šikovnosti a profesionalitě obchodního zástupce zda byla jeho 

snaha úspěšná. Je mnoho obchodních zástupců, ale ne všichni dělají svou práci dobře a 

chovají se profesionálně. Už první kontakt, ať už je osobní, nebo pouze telefonický může 

hodně ukázat. První dojem vytváří předpoklady k úspěchu, rozhodujeme se v prvních 

devadesáti sekundách, většinou podle toho jak na nás dotyčný zapůsobí.[2].  
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   3.4.1. Komunikace se zákazníkem ve společnosti YSSEN tools s.r. o. 

Společnost musí určit: 

• požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnost při dodání a po 

dodání, 

• požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo 

zamýšlené použití, je-li známo 

• zákonné požadavky určené společností. 

Společnost musí uplatňovat efektivní způsoby pro komunikování se zákazníky s ohledem 

na: 

• informace o produktu, 

• vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn,  

• zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností zákazníka. 

Vždy při založení nového obchodního případu je k zakázce přirazen příslušný 

obchodní zástupce, osoba pověřená komunikovat se zákazníkem a informovat ho o 

průběhu zakázky. Obchodní zástupce je určen podle typu zákazníka, regionu a duhu vztahu 

společnosti a zákazníka. Který obchodní zástupce bude zpracovávat, konkrétní zakázku 

určuje vedoucí obchodního oddělení. Pracovníci pověření k jednání se zákazníkem 

provádějí vždy zápis z jednání, který je odsouhlasen oběma partnery. Zápis je zakládán 

k příslušnému obchodnímu případu. 

 Asistentka zákaznického centra založí každému novému zákazníkovi složku, ve 

které je kopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku a doklad o daňové 

registraci. Tuto agendu spravuje, a je její povinností jakékoliv změny u zákazníka 

aktualizovat. Při komunikaci s obchodními partnery, dodavateli se komunikace řídí 

stejnými pravidly jako se zákazníky. 4 

 

                                                 
4 Interní materiály společnosti YSSEN tools s.r.o. 
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3.5. Komunikace jako součást marketingového mixu 

Skupinu nástrojů, která ovlivňuje zákazníka nazýváme marketingovým mixem. 

Marketingový mix je „Soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby 

usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“5 

Další definicí marketingového mixu je: „Soubor taktických marketingových 

nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“6 

Marketingový mix (také čtyři P) se skládá ze čtyř základních nástrojů: 

• výrobkový mix – výrobek (Product), 

• cenový mix – cena (Price), 

• distribuční mix – umístění (Place), 

• komunikační mix – (Promotion). 

Přestože jsou všechny mixy (4P) důležité, zaměřím se pouze na ten komunikační. 

Marketingová komunikace je každá forma komunikace, která podniku slouží pro 

informování, a ovlivňování spotřebitelů. Komunikační mix úzce souvisí s ostatními mixy. 

Je vždy na posledním místě, což by mohlo znamenat, není důležitý. Avšak opak je 

pravdou. Jako poslední je uváděn z toho důvodu, že smysluplný je pouze jako navazující 

na ostatní. [5] 

   3.5.1. Marketingová komunikace 

Podstata komunikačních nástrojů je ve sdělovacím procesu, který vyjadřuje přenos 

informací komunikujících subjektů. 

Marketingová komunikace by měla zvyšovat informovanost spotřebitel nabízených 

službách a produktech. [5] 

                                                 
5 P. Kotler: Marketing  management, 7. vyd. Grada Publishing 1992 
6 P. Kotler-G.Amstrong: Marketing, 6. Vyd. Grada Publishing 2004 



Šárka Posledníková : Firemní komunikace v obchodním vztahu 

2010  25 
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3.5.2. Nástroje komunikačního mixu 

 Reklama 

„Slovo reklama pravděpodobně vzniklo z latinského reklamare – znovu křičeti, což 

odpovídalo dobové obchodní komunikaci.“ [10] 

„Reklama je hromadná forma komunikace realizovaná prostřednictvím médií. Je 

orientovaná na trh přímo. Oslovuje zpravidla spotřebitele a komerční zaměření je zjevné.“ 

[4] 

V roce 1995 schválil Parlament České republiky  definici reklamy takto: „reklamou 

se rozumí přesvědčovací procesy, kterými jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo 

myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. [10] 

Reklama na nás působí každý den při sledování televize, poslouchání rádia, při 

čtení novin a časopisů, z billboardů u silnic, při cestě v dopravních prostředcích, valí se na 

nás z poštovních schránek. Reklama na nás působí, aniž by jsme si to uvědomovali. Je to 

způsob, který výrobce, dodavatel, obchodník přesvědčuje o kvalitě svých výrobků a 

služeb. Reklama by měla být dobře zapamatovatelná, jednoduchá, ale poutavá.  Společnost 

YSSEN tools s.r.o. věnuje reklamě vymezený prostor. Inzeruje v týdenníku Homér, což je 

regionální týdeník. Inzeruje také v odborných časopisech jako jsou např. Dřevařské listy, 

Metabo a jiné. Svou reklamu má také na zimním stadionu v Chomutově a Ústí nad Labem. 

Logo s názvem společnosti má také na reklamních předmětech jako jsou propisky, 

zapalovače, kalendáře.  

Nejdůležitějším cílem reklamy je zviditelnění daného produktu nebo služby, a tím 

také zvýšení poptávky po konkrétní službě či produktu. 

 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je jedním z nástrojů marketingové komunikace využívající 

nepřímé formy komunikace. Zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů, převážně 

krátkodobého charakteru, vytváření pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů 

určitých výrobků či služeb. 

Člení se na tři základní části: 
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• orientace na spotřebitele (vzorečky zboží, bonusy, zvýhodněná balení 3 ks + 

1 zdarma, degustace, rabaty), 

• orientace na obchodního partnera (výstavy, veletrhy, dárky za odběry, slevy, 

podíl na reklamě atd.), 

• orientace na personál partnerů (soutěže, dovednostní trénink) [5] 

Podpora prodeje velice pozitivně ovlivňuje zákazníka. Jen malý upomínkový 

předmět, na který firma vynaloží minimální náklady (propiska, bloček, malý dárek pro děti 

bonbón) spotřebitel ocení a rád se vrátí 

Podpora prodeje na spotřebitelských trzích svým významem vyjádřeným podílem 

na rozpočtu marketingové komunikace mnohdy předstihuje reklamu. Podpora prodeje má 

kromě pozitivní vlastnosti, jíž je právě schopnost rychlého a relativně adresného ovlivnění 

nákupního procesu, i výraznou negativní vlastnost ve vztahu k zákaznické věrnosti je-li 

nevhodně využívána. „Cíle podpory prodeje by měli vycházet z cílů komunikační strategie 

firmy.“[ 4] 

 Osobní prodej 

„Osobní prodej je jedinou složku komunikačního mixu využívající výhradně osobní 

komunikaci. Je komunikací s bezprostřední zpětnou vazbou a je dominující formou 

marketingové komunikace na průmyslových trzích.“ [5] 

U osobního prodeje jde o kontakt obchodních zástupců se zákazníkem. Jak  bude 

daný kontakt obchodní zástupce úspěšný poznáme, zda dojde či nedojde k obchodu.  

Fáze osobního prodeje: 

• vyhledání zákazníka, 

• příprava jednání, 

• vlastní jednání, 

• následné činnosti. 
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 Vztahy s veřejností 

Vztah s veřejností nebo také Public Relations, publicita, propagace. Je nepřímou 

činností, cílem vztahu s veřejností je bezúplatně a s využitím všech dosažitelných médií 

působit na potencionálního zákazníka, a tak dosahovat zvýšení prodeje. Publicita může 

upozorňovat na podnik jako na celek, nebo se může orientovat na určité výrobky, trhy, 

osoby, projekty, dobročinné účely.[8 

Definice  Public Relations 

V roce 1978 byla více než třinácti národními a regionálními asociacemi PR na 

Světovém shromáždění přijata asociací PR Mexická deklarace (Mexican Statement). 

Deklarace zní 

„Public relations v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a 

také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a 

aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmům veřejnosti.“[5] 

Náklady na publicitu, jsou oproti reklamě minimální. O efektivnosti výdajů 

vynaložených na propagaci se můžeme přesvědčit analýzou časových řad a průřezovou 

analýzu.  

„Kromě zjišťován efektivnosti jednotlivých propagačních akcí,je možné (zvláště u 

reklamy) zjišťovat jejich účinnost, vyjádřenou náklady na oslovení tisíce zákazníků 

Vychází se při tom z předpokladu, že čím větší počet subjektů reklama osloví, tím větší 

bude pravděpodobnost realizace nákupu.“[8] 

Nástroje Public Relations  

• tiskové zprávy – patří k nejstarším zprávám určeným přímo pro média, 

předávají sdělovacím prostředkům informace o firmě, o tom co vyrábí,  

•  

• tiskové konference -  slouží k informování ve sdělovacích prostředcích a 

také jako prostředek k navazování a prohlubování vztahů. Měla by být 
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pořádána pouze v tom případě, kdy podnik může poskytnout, které nelze 

získat jinak, 

• event marketing – organizace různých akcí, snažících se o upoutání a 

zájem potenciálních zákazníků, nevšedními akcemi. Akce by měli podpořit 

image firem, 

Společnost YSSEN tools s.r.o. Litvínov pořádá pro své zákazníky, každý 

rok před koncem roku firemní akci pořádanou jako poděkování nejlepším 

zákazníkům. Jedná se o bowlingový turnaj, součástí je vyhodnocení 

spolupráce, a tato akce zároveň podpoří firemní komunikaci.  

Další akcí, kterou společnost YSSEN tools s.r.o. pořádá, je předváděcí akce: 

„Podzim s YSSEN“. Jedná se o předváděcí akci, na kterou jsou pozváni 

dodavatelé a odběratelé společnosti YSSEN tools s. r. o. Tento den byla 

zahájena soutěž pro odběratele, a za každý nákup v hodnotě 1000,- Kč 

získávali body, které sbírali. Za nasbírané body si mohli odebrat zboží 

určené hodnoty, nebo různé hodnotné dárky. Jako např. DVD přehrávače, 

rychlovarné konvice, zboží, které prodává společnost YSSEN tools či 

slevové kupony,  

• firemní tiskoviny a publikace – letitý a účinný nástroj. Výroční zprávy 

akciových společností, firemní noviny a časopisy,  

• sponzoring – podpora jednotlivců, skupin i organizací.,  

• lobing – lobování, je to jeden z nejnovějších nástrojů a používá se teprve v 

posledních letech. [5] 

 Přímý marketing 

Přímý marketing se skládá z několika složek. Běžně se s nimi setkáváme. Aby 

firemní komunikace byla úplná, měla by ji používat každá firma.  

• katalogový prodej,  

• zásilkový prodej teleshopping, 

• telemarketing, 

• teleshopping, 

• on-line marketing.[5] 
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3.6. Elektronická komunikace 

 

Dokument, dopis, fakturu či jiný doklad psaný rukou uvidíme jen zřídka. Pokud 

potřebujeme často a rychle komunikovat využijeme internet. A to buď formou elektronické 

pošty, nebo nějakým komunikačním programem.  

3.6.1. Email  

E-mailová schránka se dá získat zdarma u provozovatelů webových stránek. K 

nejznámějším patří Seznam, Centrum, Google. Při registraci poskytovatel nabídne webové 

rozhraní, což znamená, že se na určitých stránkách přihlásíme pod svým přihlašovacím 

jménem a heslem, a přímo v internetovém prohlížeči se zobrazí elektronická pošta. Toto 

probíhá v internetových prohlížečích jako je např. Mozilla Firefox nebo Internet Explorer.  

Dalším využitím je používání poštovního klienta, což je program, který se instaluje 

přímo do počítače a umožní nám přihlásit se ke své e-mailové schránce. Výhodou je to, že 

zprávy se automaticky ukládají na pevný disk do počítače, a můžeme s  nimi pracovat, i 

když zrovna nejsme připojeni k internetové síti. Také můžeme napsat e-maily a odeslat je 

poté co se k síti připojíme. K nejznámějším poštovním klientům patří Windows live Mail, 

Mozilla Thunderbird a Microsoft Outlook 2007. Kromě možnosti komunikace nabízejí 

poštovní klienti také práci s kontakty, kalendář, plánování schůzek. Taková malá kancelář, 

kterou má v případě potřeby obchodní zástupce stále u sebe ve svém notebooku.7 

Společnost Yssen tools s. r. o. používá svou vlastní registrovanou doménu, která 

zní na jméno společnosti, tedy Yssentool.cz. Každý zaměstnanec, který je ve společnosti 

zaměstnán má svou emailovou adresu, která se skládá z příjmení @ domény společnosti. 

(poslednikova@yssentools.cz). Tak to si zaměstnanci vyměňují potřebné dokumenty.  

                                                 
7 www.svetpocitacu.cz 
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 Výhody a nevýhody e-mailové komunikace 

Jako každá komunikace má i e-mailová komunikace spoustu výhod, ale také nevýhod. 

 

Výhody: 

• „zadání a řešení problému či jinou práci lze provést kdykoliv, bez přítomnosti 

partnera, 

• odpověď je možné si v klidu promyslet, stejně jako u jiné písemné korespondence; 

• partner se vyhne čekání na telefon, jsou-li všechny linky obsazené; komunikační 

médium je k dispozici 24 hodin denně, 

• významnou předností je možnost zasílání příloh (vizuálních, akustických, 

prezentací), 

• rychlost komunikace většinou vyšší a pohodlnější než u telefonu, 

• nulové variabilní náklady, v případě pevné linky nebo bezdrátového připojení, 

• flexibilita – e-mail lze odeslat kdykoliv, bez časového omezení, 

• lze oddělit firemní a soukromou korespondenci použitím více účtů, 

• na několik stejných nebo podobných dotazů lze odpovědět současně, 

• existuje archivovaný záznam o komunikaci, 

• eliminují se jazykové bariéry – je možnost překladu zprávy třetí stranou; 

• zprávu je možné přeposlat na jinou adresu (u telefonů nevhodné); 

Nevýhody: 

• chybí bezprostřední reakce protistrany (jako u každé formy písemné komunikace); 

• doručení e-mailu není nijak zaručeni ( je však možné nastavit datum a hodinu 

doručení i potvrzení doručení příjemci); 

• e-mailový účet není stále naprostou samozřejmostí; 

• prudce narůstající objem spamů a virů činí e-mail méně efektivním a 

důvěryhodným; 

• e-mail je výrazně méně osobní než telefonní kontakt; 
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• někdy chybí kontext – telefon je efektivnější; 

• vyskytuje se častější nedorozumění (nepochopený tón konverzace či kontextu); 

• vyskytují se omyly předesílání (nesprávná adresa, nesprávná příloha, neodeslání 

přílohy;“[9] 

Dalším způsobem výměny dokumentů je výměna přes firemní server, který je 

rozdělen na několik disků. Na disku je vyhrazeno místo, kam zaměstnanci mohou vkládat 

dokumenty. Tato část pevného disku je rozdělena na dvě části, na část soukromou, H: která 

je pouze pro jednotlivé zaměstnance. Část veřejnou T, kde jsou dokumenty pro všechny 

zaměstnance. Jsou to například ceníky, objednávkové listy, hlavičkový papír společnosti. 

Dalším diskem je disk F, na kterém jsou fotografie ze společenských akcí, fotografie zboží 

apod.  

Jednou z novinek společnosti je server sloužící jako FTP server, který umožňuje 

připojení z jakéhokoli počítače, který je připojen k internetu k firemním dokumentům. 

Výhodou je např. to, že obchodní zástupce se může kdykoliv připojit přes internetovou síť 

ke svým firemním dokumentům. Během několika minut může být vystavena objednávka, 

která bude ihned potvrzena, zboží může být vyskladněno a zároveň může být vystavena 

faktura, zákazník tak okamžitě zná konečnou cenu. Originál faktury bude dodán přímo s 

následným dodáním zboží nebo poštou. 

3.6.2. ISO – software 

Společnost YSSEN tools s.r. o. také využívá program od společnosti Karat software 

cz. Tímto programem je ISO – software. Informační systém organizace. S programem 

pracuje celá společnost: ředitel, vedoucího oddělení, obchodní zástupce, asistentka – 

fakturantka, ale také je nezbytný pro asistenta prodeje což je skladník. Tento program 

využívá také ekonomická jednotka pro celé účetnictví. 

 Obchodní zástupce přijme objednávku, po zkontrolování skladové karty, (zda je 

zboží skladem) vystaví zakázkový list, který vytiskne. Na tento vytištěný list napíše 

informaci jak pro skladníka – asistenta prodeje, tak pro asistentku zákaznického centra. 

První možnost je požadované zboží vyskladnit a připravit k odběru, asistentce – 

fakturantce, přinese již od sebe podepsaný zakázkový list, podle kterého fakturantka 

vystaví fakturu. 
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Ta má také několik možností. 

• vystaví hotovostní fakturu, kterou zákazník ihned zaplatí a objednané zboží 

si odveze, 

• vystaví fakturu, dodací list a zákazník na základě podpisu na dodacím listě a 

faktuře zboží převezme a následně si jej odveze, 

• vystaví se pouze dodací list na základě podpisu si zákazník zboží odveze a 

na konci měsíce se z dodacího listu vystaví faktura. 

Druhá možnost se používá v případě, že objednávka není zcela pokryta. V takové 

situaci zboží, které je na skladě, skladník předá do zákaznického skladu, které má označení 

202. Toto zboží, které je již připravené k odběru. Po té přinese podepsaný zakázkový list 

fakturantce, která pomocí skladových karet převede zboží z jednoho skladu na druhý. Když 

dojde k vyřízení celé objednávky postupuje fakturantka již běžným postupem  

Obchodní zástupci společnosti, se také podílí na rozvozu objednaného zboží, což 

spojí s obchodní návštěvou v dané firmě. Zboží předá na místě dodání na základě podpisu 

na dodacím listě a faktuře. Občas dochází k tomu, že obchodní zástupce předá zboží bez 

podpisu na dodacím listě, a to komplikuje práci asistentky oddělení. Nedojde-li k 

proplacení faktury, nemá společnost doklad o převzetí zboží. Asistentka nemůže vystavit 

upomínku o nezaplacení zboží, neboť ji nemůže podložit potvrzeným dokladem. 

3.7. Písemná komunikace 

Každý manažer, obchodní zástupce a každý, kdo používá ještě písemnou formu 

komunikace, by se neměl zaměřit pouze na obsah toho, co píše, ale také na to, jakou 

formou dopis, nabídku či poptávku dodržuje. Měl by dodržovat daná pravidla, která se pro 

písemnou komunikaci používají. Jaká se používají typografická pravidla a normy, které se 

vztahují k písemné komunikaci.  

Ve společnosti YSSEN tools se pro písemnou komunikaci používá hlavičkový 

papír s logem společnosti, což je velkým plusem, a každý komu je dopis korespondován ví 

okamžitě po rozbalení, od koho dopis došel. Je to také dalším způsobem reklamy. 
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Tabulka 3Normy vztahující se k písemné komunikaci [9] 

ČSN 01 6910 
Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psacím 
strojem. 

ČSN 88 6101 Dopisní papíry pro hospodářskou a úřední korespondenci. 
ČSN 88 0410 Korekturní znaménka. 
ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace - Část 1: Obsah, forma a struktura. 

ČSN ISO 692 - 2 
Informace a dokumentace - bibliografické citace - Část 2: elektronické 
dokumenty nebo jejich části. 

ČSN ISO 639 - 2 Kódy jazyků. 
ČSN ISO 832 Dokumentace - Bibliografické citace - Zkratky typických slov. 
ČSN IZO 2014 Psaní kalendářních dat v celočíselné podobě. 
ČSN IZO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. 

ČSN ISO 3534 
1. statistika - slovník a značky. Pravděpodobnost a obecné statistické 
termíny. 

ČSN ISO 11180 Poštovní adresování 
ČSN ISO 4217 Mezinárodní kódy měn. 
ČSN ISO EN 
28601 

Datové prvky a formáty výměny - výměna informací - prezentace data a 
času. 

ČSN ISO EN 
3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí. Část 1: Kódy zemí. 
Zdroj 6   YSSEN tools s.r.o. 

Výhody a nevýhody písemné komunikace 

Výhody: 

• „ příjemce může číst zaslané sdělení, tehdy, kdy si sám určí, 

• sdělení může poskytovat rozsáhlé i velmi složité informace, 

• sdělení lze poskytnout současně většímu počtu příjemců, 

• sdělení umožňuje trvalé uchování sdělených informací, 

• v případě nepříjemných sdělení vyvolává obvykle menší emoce než ústní 

komunikace, 

• příjemce má více času na promyšlení nejvhodnější odpovědi, 

Nevýhody: 

• vyžaduje delší čas, 

• má tendenci sklouzávat k formálnosti a většímu odstupu komunikujících partnerů, 
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• existuje u ní zvýšené nebezpečí nesprávné interpretace,  

• odeslané sdělení je poměrně obtížné změnit, 

• neumožňuje bezprostřední změnu názorů a postojů "[ 9 ] 

 

Písemné sdělení musí být zřetelné, úplné, stručné, správné. Nesmíme opomenout 

zdvořilost. 
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4. Návrhy a doporučení 

Komunikace společnosti YSSEN tools s.r.o. je na dobré úrovni K dosažení vynikají 

úrovně, by se ovšem měli komunikační styly zlepšit. Obchodní zástupci by měli věnovat 

více pozornosti stylu oblékání, a tím budit dobrý dojem při prvním setkání se zákazníkem. 

Školení obchodních zástupců a manažerů firmy 

Také si myslím, že by společnost měla vysílat své obchodní zástupce, manažery na 

různé školení komunikačních dovedností a tréninky obchodních zástupců Velice 

zajímavou a poučnou může být přednáška našeho předního rétorika pana Docenta Jana 

Přeučila, kterou pořádá společnost Profitraining. 

Reklama 

Dle mého názoru, by měla společnost také investovat více do reklamy. Dobrá 

reklama by mohla přivést do společnosti mnoho dalších zákazníků. Obchodní ředitel, by si 

měl z veřejně dostupných zdrojů, zjistit např. ceny za roznášku informačních 

(propagačních materiálů). Česká pošta má na svých stránkách www-cpost.cz rozpis všech 

svých nabízených služeb a k nim i daný ceník. 

Roznáška informačních materiálů 

„Jedná se o jednoduchou a spolehlivou službu neadresného rozesílání hromadně 

podávaných informačních a propagačních materiálů, které nejsou určeny konkrétním 

adresátům a jejichž obsah není v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a 

obchodními zájmy České pošty. Takto podané materiály se dodávají do domovních 

schránek, domácností, firem včetně úřadů a institucí nebo P.O.Boxů na celém území České 

republiky.“8 

                                                 
8 www.cpost.cz/cz/sluzby/reklamni-letaky/roznaska-propagacnich-materialu-id269 29. 3. 2010 
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Reklama na LCD televizích 

Dalším způsobem vhodné a účinné reklamy, kterou by společnost Yssen tools 

mohla oslovit potenciální zákazníky přímo v našem regionu, je reklama na LCD 

televizorech ve vozech městské hromadné dopravy Dopravního podniku měst Mostu a 

Litvínova. 

Tuto službu zajišťuje společnost Transport-tv. Jedná se o moderní způsob 

komunikace se širokou veřejností. Pro Most je vyčleněno 15 vozů městské hromadné 

dopravy, a pro Litvínov je to deset vozů, které jsou vybaveny technologií společností 

Transport-tv. Reklamy, prezentace a další informace jsou uspořádány tak, aby se neustále 

opakovali. Každá prezentace se zobrazuje nejméně 45.000krát v průběhu jednoho měsíce. 

Tento způsob komunikace může společnost využít nejen k propagaci svých výrobků a 

služeb, ale i ke komunikaci své obchodní značky. Firma také může tento způsob využít v 

případném náboru nových zaměstnanců.9 

Internetový obchod 

Doporučovala bych společnosti, aby věnovala více prostoru pro zdokonalování 

internetového obchodu. Dnes tuto službu využívá stále více lidí z tepla svého domova. 

Zákazníci společnosti by jistě uvítali na internetových stránkách, také fungující internetový 

obchod. Zboží by se mělo pravidelně rozšiřovat, tak aby nabídka byla stále pestrá a lákavá. 

Doporučovala bych vyčlenit jednoho či dva zaměstnance, jejichž náplní práce by byl 

výhradně internetový obchod.  

V souvislosti s touto formou obchodu by mohla firma zvážit prodej na splátky ve 

spolupráci se společností Ge Money Multiservis, a.s., Cetelem ČR, a.s., Home credit, a.s. 

či jinou, čímž by přilákala i širokou veřejnost a zvýšila by tím jistě své tržby, 

Příjezdová cesta 

Závěrem bych se chtěla věnovat problému na příjezdové cestě ke společnosti. 

Ukazatelé na cestě ukazují směr ke společnosti, je zde i dobře viditelné logo společnosti, 

                                                 
9 www.transport-tv.cz 29.3.2010 
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ale hned o metr dál je dopravní značka „zákaz vjezdu pro motorová vozidla s dodatkovou 

tabulkou, vjezd pro dopravní obsluhu povolen“,  zároveň  s tabulí, „vjíždíte, vstupujete do 

uzavřeného soukromého území podnikatelské zóny hlubina, vjezd, vstup povolen pouze 

oprávněným osobám“(viz fotografie č.4 a č.5). To odradí. potencionální zákazníky, kteří 

do objektu nevjedou, z důvodu porušení pravidel silničního provozu. 
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5. Závěr 

Společnost YSSEN tools s.r.o. je na trhu řadu let. Zabývá se prodejem ručního 

nářadí, elektrického nářadí, brusiv a mnoho dalšího. Dále poskytuje služby jako je např. 

kalibrace měřidel. 

Aby byla společnost úspěšná v hledání nových potencionálních zákazníků a v 

následném servisu o stávající zákazníky, nestačí poskytovat jen kvalitní zboží. Velkou 

zásluhu na obchodním vztahu má i dobrá komunikace, a to nejen s daným zákazníkem, ale 

právě vnitropodniková komunikace. Pokud nebude komunikace uvnitř firmy fungovat 

podle pravidel, bude se tento fakt odrážet hlavně ve službách zákazníkům. 

Cílem mé práce bylo popsat jednotlivé styly komunikace, ale také to jak se 

využívají ve společnosti YSSEN tools. Jsou zde popsány nejzákladnější styly komunikace, 

jako je např. verbální, neverbální. Dále se zabývám písemnou a elektronickou formou. 

Popsala jsem výhody a nevýhody těchto stylů komunikace. Věřím, že tato bakalářská práce 

bude zajímavá a poučná a poslouží nejen pro zlepšování komunikace ve společnosti 

YSSEN tools s.r.o., čímž byl můj záměr zcela naplněn. 
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Obrázek 2   Areál společnosti 

 

Zdroj 8   Vlastní 
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Obrázek 3   Areál společnosti 

 
Zdroj 9   Vlastní 
 

Obrázek 4   Příjezdová cesta k sídlu společnosti 

 
Zdroj 10   Vlastní 
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Obrázek 5   Příjezdová cesta k areálu (detail s reklamní tabulí společnosti a zákazem vjezdu) 

 
Zdroj 11   Vlastní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


