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1. ÚVOD 

Lidská bytost, jak většina vědců obecně uznává, se jako druh objevila ne dříve, 

neţ před dvěmi nebo třemi miliony let a jiţ tehdy se člověk snaţil dorozumět. Zprvu to 

byly pouze posunky, gestikulace těla nebo tváře, kresby a znaky, ba dokonce všelijaké 

neidentifikovatelné zvuky, ale postupem času kdy se jeho fyziologická stavba měnila, 

dospěl aţ k dnešním projevům komunikace a to k řeči, písmu apod. Komunikace je 

klíčem ke kaţdodennímu ţivotu, napomáhá nám k seberealizaci jak v osobním, tak i 

pracovním ţivotě. 

Komunikace je také ovšem nezbytnou a nenahraditelnou součástí fungování 

firmy. Jiţ ze samotné podstaty vyplývá, ţe napomáhá k plnění hlavního cíle a to 

dosahovaní zisku. Ten vyţaduje neustálý proces oboustranného proudění informací 

z podniku do okolí a z okolí do podniku. Kvalitní komunikace uvnitř organizace 

zvyšuje efektivitu vykonávané práce a následně kvalitu výsledného produktu – výrobku 

nebo sluţby. Tuto skutečnost by si měl uvědomit kaţdý člověk, vykonávající práci na 

vedoucí pozici. Protoţe ředitelé, manaţeři jsou těmi tvůrci interní komunikace, kteří 

odpovídají za její bezproblémový chod. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil analýzu vnitropodnikové 

komunikace s následným vyhodnocením, jak ovlivňuje chod společnosti. Celá práce 

bude aplikovaná na konkrétní mnou vybranou firmu, zabývající se úklidovým servisem 

a deratizačními sluţbami, působící především v Ostravě a Moravskoslezském kraji. 

Teoretická část práce bude zaměřena na základní problematiku firemní komunikace 

spolu s bariérami zabraňujícími její efektivní funkčnosti. V další části, v části aplikační 

se jiţ konkrétně zaměřím na fungování vzestupné komunikace mezi nadřízenými 

a podřízenými v dané organizaci. Zjistím, do jaké míry jsou zaměstnanci s komunikací 

spokojeni, provedu průzkum a vyhodnotím problémy. Přínosem mé bakalářské práce 

bude následné navrhnutí vhodných doporučení, jak těmto problémům zamezit. 

K tomuto průzkumu vyuţiji techniku písemného dotazníku, protoţe tato 

technika mi nabízí řadu předností, jako jednoduché a časově nenáročné vyplnění, velké 

mnoţství informací a umoţnění respondentům zachovat si svou anonymitu. Díky 

anonymitě očekávám jeho důkladné a pravdivé vyplnění. Dotazník bude rozdán 30 

zaměstnancům zastupující průřez všemi pracovními pozicemi této úklidové společnosti. 

Firma si ţádá anonymitu, proto její poţadavky budu respektovat. 
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2. ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKA FIREMNÍ KOMUNIKACE A 

BARIÉRY JEJÍ EFEKTIVITY 

2.1 Proces vnitropodnikové komunikace 

Slovo komunikace v encyklopedickém slovníku znamená styk, spojení a přenos 

informací. Vnitropodniková komunikace poté znamená podle Hlouškové (1998) 

propojení firmy pomocí komunikace. Jinou definici uvádějí Bedrnová a Nový (2002, 

str. 203) a tvrdí, ţe „pojem komunikace pochází z latinského „communicare“, coţ 

znamená někomu něco dát, sdílet s někým výměnu informací.“ 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) rozlišují základní prvky komunikace 

kterými jsou osoba (komunikátor/odesilatel), vnímání a interpretace, zakódování, 

sdělení, určité médium (kanál), dekódování, příjemce (osoba), zpětná vazba a šum 

v komunikaci. 

Komunikace začíná určitou informací, myšlenkou nebo nápadem komunikátora, 

coţ můţe být jedinec nebo skupina, kterou chce předat jinému jedinci či skupině nebo-

li příjemci. Aby mohl tuto myšlenu předat, je nutné ji přivést do smysluplné formy 

(zakódování) způsobem srozumitelným jak odesilateli, tak i příjemci. Výsledkem 

procesu kódování je sdělení a to ústní či mimoverbální, přenášeno pomocí 

nejrůznějších nositelů (médií, kanálů), písemné nebo elektronické, které spojují 

odesilatele s příjemcem. Příjemce musí být schopen prostřednictvím vlastních smyslů 

vnímání přijmout a následně přeloţit (dekódovat) myšlenky. Výrazem v tváři, 

kývnutím hlavou nebo jinou akcí dá příjemce najevo, ţe porozuměl. Kdyţ odesilatel 

s příjemcem vyuţívají stejný nebo podobný význam symbolů, můţe být komunikace 

přesná a ukončená. V opačném případě, kdyţ neporozuměl odesilatel nebo příjemce, je 

komunikace neukončená.  

Svou významnou roli na nedorozumění mohou sehrát různá zkreslení (šumy), 

které brání efektivnímu vyuţívání komunikace. Jsou reprezentované vším, co narušuje 

odesílání informací, přenos, příjem a vnímání, jako je např. hluk při přenose myšlenky, 

poruchy komunikačního kanálu, pouţívání nejednoznačných symbolů, nepozornost, 

nesoustředěnost. Pro vyhodnocení efektivnosti komunikace je nejdůleţitější zpětná 

vazba, kterou umoţňuje vytvořit pouze oboustranný komunikační proces. S její pomocí 
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je moţné se přesvědčit, ţe sdělení bylo efektivně zakódováno, správně dekódováno a 

pochopeno. Model procesu komunikace je graficky znázorněn na obrázku 2. 1. 

Obr. 2.1 Model komunikace se zpětnou vazbou 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Donnelly, J. H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. Management, 2004, str. 507 

2.2 Komunikace v organizaci 

Koontz a Weihrich (1993) uvádí, ţe komunikace představuje prostředek 

napomáhající k dosaţení změn a následného zabezpečení blaha podniku. Je důleţitá pro 

interní fungování podniku, protoţe integruje manaţerské funkce. Umoţňuje vedení a 

vytváření pracovního prostředí, stanovení a určování cílů podniku, tvorbu plánů 

potřebných k jejich dosaţení, efektivní a výkonné organizování lidských a materiálních 

zdrojů, výběr, rozvoj a hodnocení pracovníků. 

Bělohlávek (1996) se spolu s Donnellym, Gibsonem a Ivancevichem (2004) 

shodují na tom, ţe organizační struktura podniku by měla poskytovat prostor pro 

komunikaci ve čtyřech různých směrech: vertikálním, tento směr má formu sestupnou 

a vzestupnou, horizontálním a diagonálním (viz obr. 2.2). Prozkoumáním kaţdého 

z těchto směrů umoţňuje manaţerovi lépe zváţit překáţky stojící v cestě efektivní 

podnikové komunikace a najít vhodné prostředky k překonání těchto bariér. 
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Obr. 2.2 Komunikační toky v organizaci 

 

Zdroj: Bělohlávek F., Organizační chování, 1996, str. 239 

Většina autorů (např. Donnelly, Gibson a Ivancevich, 2004, nebo Bedrnová a 

Nový, 2002, nebo Bělohlávek, 1996) se shoduje na tom, ţe interní komunikace v 

organizaci můţe mít několik forem v závislosti na komunikačním toku, o který se opírá. 

Sestupná komunikace 

Tato komunikace představuje proudění informací od zaměstnanců na vyšších 

stupních řízení k zaměstnancům na niţší úrovni. Obvykle je představují pracovní 

instrukce, oficiální stanoviska, oběţníky, procedury, prohlášení, manuály a podnikové 

publikace. Pokud tato komunikace v organizaci chybí, dochází k nedostatku informací 

potřebných k práci a to můţe vyvolat zmatečné chování. Pro zabránění takovýchto 

případů je třeba si uvědomit, potřebu lidí mít přiměřené a dostatečné informace.  

Ve větších organizacích bývá komunikace se zaměstnanci určována odborníky na 

komunikaci. Její funkcí je vysvětlit podřízeným plány a programy organizace a 

informovat, jakým způsobem jsou realizovatelné, odpovídat na stíţnosti a kritiku, dále 

obhajovat existující strategii a ty, kteří za ni zodpovídají. 

Vzestupná komunikace 

Vzestupná komunikace slouţí k přesunu interních informací od jednotlivců na 

niţších stupních podnikové hierarchie k jednotlivcům na vyšších pracovních pozicích. 

Efektivní vzestupné komunikace není lehké dosáhnout a vysoce výkonné organizace ji 

potřebují ve stejné míře, v jaké potřebují komunikaci sestupnou. Mezi nejrozšířenější 

nástroje vzestupné komunikace patří schránky, do kterých se vhazují připomínky, 

návrhy, hlášení vedoucích pracovníků, skupinové porady a schůze, procedury týkající 
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se ţádostí a stíţností. Pokud takovéto nástroje v organizaci nefungují, neexistují, pak 

zaměstnanci hledají jiné nástroje, jimiţ se dají nahradit. 

Tato komunikace tvoří zpětnou vazbu manaţerům a je prostředkem získávání 

nápadů, rad a připomínek od podřízených, pomáhá vytvářet prostředí participujícího 

vedení všude tam, kde manaţeři návrhy podřízených aktivně vyhledávají, vyslechnou je 

a jejich nápady vyuţívají. 

Horizontální (laterální) komunikace 

Tato komunikace je prováděna mezi jednotlivci nebo útvary na stejné úrovni 

řízení. Typická je pro organizace s progresivními formami organizačních struktur. Dává 

prostor pro týmovou práci a umoţňuje značnou přizpůsobivost a pruţnost v porovnání 

s byrokratickým systémem, postaveným výlučně na vertikální komunikaci nadřízených 

s podřízenými. Mnohé organizace jsou více orientované na vertikální komunikaci, 

častokrát však nejsou vytvořeny podmínky pro komunikaci horizontální, která je 

v organizaci velmi důleţitá. To můţe způsobit, ţe jedna oblast nemá dostatek 

pochopení pro druhou a v důsledku toho se komplikuje plánování, rozhodování i 

koordinace. 

Diagonální komunikace 

Komunikace existující mezi zaměstnanci různých útvarů a na různých úrovních 

řízení, je obvyklá v demokraticky řízených organizací. Je pravděpodobně nejméně 

vyuţívaným kanálem v organizaci a je důleţitá v kaţdé situaci, kdy není moţné 

efektivně komunikovat prostřednictvím jiných kanálů. 

2.3 Komunikační kanály 

           Pojem komunikační kanál vymezuje Holá (2006) jako určitý soubor činností, 

forem a prostředků komunikace pro zajištění bezchybného toku a sdílení informací 

v rámci konkrétního komunikačního procesu firmy. Komunikační kanál povaţuje za 

základní prvek vnitropodnikové komunikace. Dle ní si komunikační kanál lze 

představit jako cestu vedoucí ze zdroje, kde informace vznikají, na místo určení, 

k jejímu příjemci, a zase zpět. Vše od zdroje informací a cestu k příjemci a nazpět 

vychází z komunikační strategie dané organizace, z nastavených komunikačních 

standardů, vnitřních pravidel a také z potřeb informační provázanosti firmy. 
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Holá (2006) se domnívá, ţe kvalita komunikačního kanálu je především 

ovlivněna rychlostí předávání informací, jejich obsahem, dostupností, relevancí, 

aktuálností, moţnostmi uchovávání, sdílení a distribuce. Rovněţ uvádí, ţe kvalitu 

ovlivňují také prostředky informačních a komunikačních technologií, které provoz 

kanálu zabezpečují. Efektivita komunikačního kanálu je pak závislá hlavně na 

skutečnosti, zda příjemce obdrţí informaci včas, zda jí porozumí a v neposlední řadě 

zda-li na ní zareaguje zpětnovazebním systémem, který zajišťuje oboustrannost 

komunikačního kanálu. Pokud je nastavení interních komunikačních kanálů optimální, 

je pravděpodobné, ţe se tím zabrání informačním šumům a nedostatku informací. 

Autorka však dodává, ţe optimální stav nastavení nelze chápat jako vyřešení 

funkčnosti. Protoţe komunikační kanál je jen nástroj, jehoţ efektivní vyuţívání vychází 

z manaţerského řízení. 

2.4 Komunikační formy 

Podle autorek Hlouškové (1998) a Holé (2006), můţeme komunikaci rozdělit na 

tři základní formy a to na osobní, písemnou a formu elektronickou. Volba jedné 

z těchto forem je následně závislá na konkrétní situaci, zda například řešíme nový 

problém nebo standardní situaci. Závisí také na vzájemném vztahu komunikujících, zda 

se dobře znají či ne, případně jak si jiţ dříve spolu rozuměli.  

Dle Holé (2006) nelze zcela jednoznačně určit, která z uvedených forem 

komunikace je efektivnější, protoţe vţdy záleţí na podmínkách konkrétního 

komunikačního procesu a kaţdá je v rozličných podmínkách více či méně efektivní. 

K vyčlenění vhodných forem dochází bezprostředně během tvorby firemních 

komunikačních standardů. Volba formy pak většinou závisí na zkušenostech a 

znalostech manaţera či manaţerů a musí vycházet ze závaţnosti a informačních potřeb 

pracovníků. Autorka dodává, ţe forma má rozhodující vliv na účinnost komunikačního 

procesu. 

2.5 Komunikační nástroje 

Holá (2006) jednotlivé nástroje podrobněji rozvádí, rozděluje je podle způsobu 

komunikace, přičemţ uvádí komunikaci osobní nebo-li ústní, komunikaci 

prostřednictvím různých médií a jiné prostředky a formy komunikace. Dále zdůrazňuje, 

ţe je velice důleţité pro efektivní fungování systému interní komunikace, aby všechny 



 7  

nástroje, které organizace vyuţívá, pracovaly v jednoznačné součinnosti, vhodně se 

propojovaly, doplňovaly, umocňovaly a podporovaly tak celkový výsledek. Vhodný je 

průběţný a preventivní monitoring stavu vnitropodnikové komunikace, následná 

identifikace problémů a bez prodlení pak implementace potřebných řešení. 

2.5.1 Nástroje přímé vnitropodnikové komunikace 

Ústní komunikaci označuje Holá (2006) za nejpouţívanější formu komunikace a 

to především z důvodu její nenahraditelné moţnosti okamţité interakce, díky které se 

bez jakéhokoliv prodlení mohou odstranit případná nedorozumění a zamezí se tak 

vzniku informačního šumu. Funguje zde i zpětná vazba, pro kterou je však podmínkou 

otevřený dialog. Nevýhodou této formy je pak moţnost častého nezachycení informací, 

případně menší oficiální váha informace vyslovené oproti té v písemné podobě. Pro 

uchování ústní komunikace je proto nutné doplnit ji jiným záznamem, např. písemným. 

Základními prostředky osobní komunikace jsou rozhovor, diskuse, telefonický 

rozhovor, firemní porady a mítinky vrcholového vedení se zaměstnanci, dny 

otevřených dveří, konzultace, školící programy, firemní rituály, společenské a sportovní 

akce, manaţerské pochůzky.  

Firemní mítinky a vnitropodnikové prezentace jsou nástrojem pro 

celofiremní shromáţdění, konající se jednou do roka, nejčastěji na jeho počátku nebo 

konci. Jejich náplní je seznámení se s výsledky minulého období, prezentace 

strategických cílů pro nejbliţší budoucnost, chystané organizační změny apod. Jejich 

zakončení je doprovázeno neformální společenskou akcí a mnohdy se stávají firemními 

rituály. Pro kratší období (např. měsíční či čtvrtletní) jsou pak vyuţívána 

shromáţdění menšího rozsahu, jejichţ náplní bývá prezentace výsledků a plánů, 

oznámení operativních změn a také např. představení nových zaměstnanců. Mítinky 

musí být uspořádány vţdy tak, aby zahrnovaly dostatečný prostor pro otevřenou 

diskusi. 

Programy pro konkrétnější projednávání zamýšlených cílů, jednotlivých taktik a 

strategií firmy se řadí mezi interní školící programy. Je-li k dispozici dostatek času 

určeného k diskusi, přináší tyto programy podrobné objasňování, pochopení záměrů a 

přijetí firemních cílů zaměstnanci. Autorka zde zařazuje také školení při formování 

týmu, školení pří nástupu nového pracovníka, produktová školení apod. Interní školení 

jsou vhodnou příleţitostí pro manaţery zdokonalit se ve svých komunikačních 
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schopnostech a dovednostech a jsou rovněţ dobrým nástrojem pro sdílení znalostí a 

předávání know-how. 

Dny otevřených dveří mohou nabídnout podřízeným příleţitost k objasnění 

záleţitostí typu fungování konkrétního týmu či celé firmy, objasnění strategií apod. 

Závisí na velikosti dané organizace a na jejím postoji ke komunikaci, jak často tyto 

příleţitosti zaměstnancům poskytne. Následný efekt se pak odvíjí od práce konkrétních 

manaţerů, jejich vůli, ochotě, komunikačních schopnostech a dovednostech. 

Jako jeden z nástrojů poskytující manaţerům zpětnou vazbu názorů a postojů 

zaměstnanců uvádí Holá (2006) tzv. manaţerské pochůzky. Efektem tohoto nástroje 

je projevení zájmu o zaměstnance, rovněţ závislého nejvíce na komunikačních 

schopnostech a dovednostech manaţera. Slouţí jako jakýsi první impuls k diskusi. 

Společenské akce firmy jsou další vhodnou příleţitostí k získávání zpětné 

vazby. Mohou se konat z mnoha důvodů a při různých příleţitostech jako např. firemní 

výročí, konec roku apod. Cílem těchto akcí je posílení týmové spolupráce. Neformální 

atmosféra podporuje ochotu zaměstnanců otevřeně projevit své názory na fungování 

firmy a různé dosud nevyjasněné skutečnosti. 

2.5.2 Nástroje nepřímé vnitropodnikové komunikace 

Tuto kategorii nástrojů komunikace člení Holá (2006) na klasickou písemnou, 

vizuální a audiovizuální formu, spolu s jejich elektronickou podobu prostřednictvím 

počítače a nejrůznějších informačních prostředků. Písemná komunikace nachází 

uplatnění především ve sdělení, které je určeno větší skupině zaměstnanců s cílem 

informovat je v co nejširším záběru a co moţná nejkratším čase. Tato forma je 

pouţívána v základních interních dokumentech, vymezujících organizaci a činnost 

firmy, díky níţ se tak zaměstnanci mohou kdykoli seznámit s jejich obsahem. Další 

moţností vyuţití je v případě nutnosti zdůraznění oficiální váhy informace jako 

psaného dokumentu nebo za účelem archivace důleţitých informací typu výročních 

zpráv, výsledků z porad a jednání apod. 

Nezastupitelný vliv na práci s písemnými dokumenty má neustálý rozvoj 

informačních technologií. Nahrazování klasické papírové formy formou elektronickou 

má za následek odbourání hlavní nevýhody písemné formy, která obnáší kumulaci 

velkého mnoţství listin. Prostřednictvím interní podnikové sítě a elektronické pošty 
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nám navíc elektronická forma poskytuje moţnost velmi efektivní distribuce dokumentů 

a informací, jejich sdílení a archivaci. Systémy interaktivních komunikátorů potom 

nabízejí vysokou rychlost přesunu informací a hlavně moţnost okamţité zpětné vazby. 

Předpoklady autorky jsou však takové, ţe písemná forma dokumentů v blízké době 

nebude elektronickou formou zcela vytlačena, stejně tak jako vidí nebezpečí ztráty 

efektivity při pouţívání elektronické komunikace jako náhrady za komunikaci ústní. 

Vizuální a audiovizuální forma komunikace je vyuţívána především pro účely 

instruktáţní a školící, pouţívá se na poradách či vnitropodnikových akcích. I v tomto 

případě hrají velkou roli elektronické prostředky. Ku příkladu dataprojektor, který 

přenáší obrazovou a zvukovou prezentaci vytvořenou na počítači nebo přenos hlasu a 

obrazu diskutujících. 

Nástroje komunikace prostřednictvím médií zahrnují podle Holé (2006) výroční 

zprávy, které jsou zacíleny poskytnout v aktuální podobě souhrn důleţitých informací 

o firmě. Dále manuály činností popisující pracovní náplň, přehled konkrétních úkonů a 

činností a kompetence jednotlivých pracovních míst. Aktuální zpravodajství ze ţivota 

firmy, přehled budoucích akcí, prezentace chystané kampaně, rekapitulace jiţ 

proběhlých akcí, názory na firmu či různé personální záleţitostí firmy, k tomu všemu 

mohou poslouţit firemní časopisy, noviny, firemní televize a rozhlas. Interní 

elektronická síť podniku nebo-li intranet zpřístupněný pouze oprávněným osobám a 

zaměstnancům firmy, umoţňující sdílet informace a poskytovat zpětnou vazbu 

v reálném čase. Nástěnky a schránky na dotazy, názory a připomínky, které 

dohromady mohou tvořit oboustranný komunikační kanál. 

2.5.3 Neverbální prostředky vnitropodnikové komunikace 

Vzhledem k faktu, ţe lze  komunikovat  i mimoslovně, poukazuje Holá (2006) 

také na další moţnosti, jak můţe organizace v rámci jejího fungování, vedení a řízení 

svých zaměstnanců projevit zájem o vzájemně fungující a pro obě strany vyhovující 

vztah. Prvou moţností můţe být nabídka firemních produktů a sluţeb 

zaměstnancům. Kladná zkušenost zaměstnanců s těmito produkty nebo sluţbami má 

za následek zvýšení jejich pozitivního vztahu k firmě. Druhým nástrojem pro zvýšení 

pocitu sounáleţitosti zaměstnance k firmě jsou firemní předměty a dárky, které se 

mohou pouţít i jako vhodný jubilejní či vánoční dárek. V neposlední řadě se pocit 

sounáleţitosti prohlubuje díky firemnímu oblečení s logem či ve firemních barvách, 



 10  

šité na míru  a to nejen z  hygienických či bezpečnostních důvodů nebo roční příspěvek 

na ošacení v případě, ţe firma dbá na estetickou stránku a jednotný vzhled svých 

zaměstnanců, např. poskytuje-li sluţby.  

2.6 Cíle vnitropodnikové komunikace 

Při úvaze nad tím, co je pro fungující komunikaci uvnitř organizace 

nejpodstatnější, je podle Koontze a Weihricha (1993) moţno definovat cíle, které by 

firma měla důkladně promyslet a naplánovat, aby dosáhla efektivní úrovně 

vnitropodnikové komunikace. Komunikace v rámci organizace znamená komunikační 

propojení firmy, které umoţňuje spolupráci a koordinaci procesů, nutných pro 

fungování firmy a zároveň dostatečnou motivaci všech zaměstnanců. Zahrnuje však 

také vytváření a vyjasnění názorů a postojů, chování managementu a dalších 

zaměstnanců, verbální a neverbální spojení a přenosy informací probíhající ve všech 

směrech fungování organizace (viz obr. 2.3).  

Obr. 2.3 Vztah komunikačních faktorů k cílům organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Janda, P. Vnitrofiremní komunikace, 2003, str. 14 
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- udrţování informačních potřeb všech zaměstnanců firmy a informační propojenost 

firmy zohledňující návaznost a koordinaci procesů, 

- cílené ovlivňování a vedení k ţádoucím postojům a pracovnímu chování 

zaměstnanců, zajištění jejich loajality a stability, 

- vzájemné pochopení a spolupráce na základě dosáhnutí porozumění ve společných 

cílech (mezi managementem firmy a podřízenými zaměstnanci, mezi manaţerem a 

jeho týmem, mezi jednotlivými týmy a zaměstnanci navzájem). 

- udrţování zpětné vazby spolu s realizováním zjištěných poznatků – neustálé 

zdokonalování komunikace uvnitř firmy. 

2.7 Problémy a nedostatky v sociální komunikaci 

Velmi často se setkáváme s různými druhy problémů a nedostatků v sociální 

komunikaci. V mnohých publikacích autoři uvádějí pojem „komunikační šum“. V 

běţném slova smyslu znamená šum zvukové nebo hlukové znečištění. Komunikační 

šum je rušivý signál, který v průběhu komunikace poškodil přenášenou zprávu a tím 

tedy došlo ke zkreslení informace.  

Podle Bedrnové a Nového (2002), lze členit poruchy v komunikaci na vnější a 

vnitřní a to buď momentálně (fyzické a psychické) nebo dlouhodobé (osobnostní). 

K vnějšímu rušení komunikačního procesu patří všechny nepohodlné situace, které 

narušují přenos informací (např. nadměrný hluk, teplé nebo naopak chladné prostředí, 

nepohodlné sezení, blikající světlo, cizí osobu v místnosti apod.) Mezi vnitřní rušivé 

fyzické a psychické faktory přiřazujeme například nepříznivý fyzický stav, špatný 

sluch, vady řeči, pociťovaný stres a nervozita, bolest hlavy, momentálně nepříznivé 

emocionální rozpoloţení apod. Z pohledu průběhu komunikačního procesu jsou 

nejproblematičtější a to především proto, ţe nejsou na první pohled patrné, případně se 

mohou objevit aţ po delší době.  

Kaţdý člověk je jiný, má rozdílné zkušenosti, vlastnosti a veškeré informace, 

které poskytuje nebo přijímá, dále procházejí „filtrem“. Kaţdý člověk má podobný 

„filtr“, v němţ se podle Smeltzera a Waltmana (1992) odráţí několik důleţitých sloţek: 

emoce, kultura, postoje, status, znalosti a komunikační schopnosti. 

Rozdíly v kultuře – obvykle se projevují tam, kde jsou jednotliví účastníci 

komunikace rozdílných národností, ale také tam, kde jde o jednotlivé trendy nebo 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunika%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1um&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunika%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1um&action=edit&redlink=1
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vrstvy ve společnosti. Rozdíly se však mohou objevit také vně organizace. Pro 

manaţery je proto důleţité pochopit odlišnosti, které mohou vyplývat z příslušnosti lidí 

k jejich kultuře, k různým sociálním skupinám apod. 

Rozdíly v úrovni znalostí – kaţdý jedinec můţe interpretovat stejnou 

komunikaci odlišným způsobem. Závisí to na předešlých zkušenostech, na znalostech 

v různých oborech, na odlišných pohledech, názorech a postojích na stejnou věc. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje efektivní komunikaci, můţe být pouţívání jiného 

slovníku, slangu, který se během času vytvořil v kaţdém oboru. Výsledkem jsou 

rozdíly mezi procesy zakódování a dekódování. 

Rozdíly v pozicích – představuje sociální zařazení jednotlivých pozicí 

v organizaci. Projevuje se silně především tam, kde spolu jednají zaměstnanci 

s odlišným postavením v hierarchii podniku. Např. při jednání nadřízeného 

s podřízeným dochází k jednostrannému jednání, protoţe nadřízený podřízeného 

nemusí poslouchat. 

Rozdílné postoje – pokud je postoj některého z komunikujících k tématu 

záporný, je komunikace velmi těţká a je těţké s takovýmto člověkem diskutovat. 

Nepříjemné mohou být v komunikaci také postoje a názory, které si komunikující 

vytváří ve vztahu k druhým lidem a taktéţ k sobě samému. V případě kladného postoje 

k danému tématu, je člověk ochoten komunikovat i několik hodin a komunikace je 

příjemná. Pro manaţera je vţdy rozhodující si uvědomit své postoje k pracovníkům a 

počítat s faktem, ţe oni mohou mít na tutéţ věc jiný pohled. 

Silné emoce – negativně se mohou projevit u emocionálně méně vyrovnaných 

lidí. Komunikace můţe být určitým spouštěčem nahromaděných emocí. Často se však 

setkáváme i s takovými faktory, jako je nedůvěra, obavy, ale také strach z komunikace, 

který velmi ovlivňuje efektivnost komunikace. 

Nedostatečné komunikační schopnosti – je zde zahrnuta nízká schopnost 

zakódovat a dekódovat zprávu, vyslechnout a poskytnout zpětnou vazbu, umět se 

přizpůsobit momentálním podmínkám. Ideální situace nastává tehdy, kdyţ oba 

účastníci komunikace mají vysokou úroveň komunikačních schopností. Mezi 

komunikační schopnosti patří také základní schopnosti komunikovat, schopnost 

naslouchat a umění argumentovat. 
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Umění argumentace – přichází na řadu tam, kde lidé chtějí prosadit svůj názor. 

Je zapotřebí umět své myšlenky správně zformulovat a přiměřeně (stručně, věcně, 

srozumitelně, bez zbytečných emocí, nepouţívat nevhodné a uráţlivé formulace, 

nenapadat druhou stranu) je podat ostatním účastníkům komunikace, kteří mají na 

danou otázku mnohdy aţ protikladný názor. 

Malá schopnost naslouchat – představuje přirozenou navzájem související 

stránku kaţdého sdělení. Porozumění mezi lidmi mohou přitom bránit tyto překáţky 

v naslouchání: zaujatost, nedostatek porozumění pro přijaté informace a jejich 

důleţitost, neschopnost koncentrace, soustředění se na další bod, nevhodně zvolené 

prostředí, nedostatek zájmu. 

Dalšími aspekty, ovlivňujícími průběh komunikace jsou také aktuálně se 

rozvíjející a dlouhodobě formované mezilidské vztahy. Mimo jiţ zmíněné nedostatky 

se dále mohou nepříznivě projevit podle Koontze a Weihricha (1993) faktory: 

nedostatečná příprava, neosobní přístup, unáhlené hodnocení, ztráty při přenosu (pokud 

je zpráva zprostředkována více osobami), prostředí nedůvěry, hrozeb a obav, nadmíra 

informací. V některých případech při narušení konverzace můţe dojít aţ ke vzniku 

konfliktů. 

Podle DeVita (2001) mohou efektivní komunikaci znehodnotit také 

charakteristiky odesilatele i charakteristiky příjemce. Mezi hlavní charakteristiky 

odesilatele jsou zařazeny: 

- jeho nízká důvěryhodnost, 

- vysílání konfliktních nebo konzistentních signálů, 

- neochota poskytovat informace vyvolávající negativní reakci nebo ty, které jsou 

povaţovány za nepopulární. 

Charakteristiky příjemce, které jsou povaţovány za zábranu efektivní komunikace: 

- nedostatečný návyk naslouchat jiným, 

- unáhlené hodnocení sdělení, 

- orientace myšlení určitým směrem a z toho vyplývající výběrové vnímání sdělení, 

tzn. nadměrné preferování určitého druhu komunikace. 
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Příčiny vzniku problémů v komunikaci z důvodu konfliktního vztahu charakteristik 

odesilatele a příjemce: 

- rozdílné postavení lidí v hierarchii organizace, kdyţ vyšší nevěnuje dostatečnou 

pozornost návrhům niţších vedoucích, resp. podřízeným, 

- sémantické důvody (slovům stejného významu jsou připisovány významy odlišné), 

- rozdílné vnímání či chápání dané situace. 

2.8 Zdokonalení komunikace v organizaci 

Existuje několik postupů k dosaţení zdokonalení komunikačního procesu. 

Komunikační audit patří mezi ně. Podrobně se touto problematikou zabývají Koontz a 

Weihrich (1993), kteří komunikační audit řadí mezi nejspolehlivější způsoby jako 

zefektivnit firemní komunikaci. Jeho závěry jsou východiskem pro organizační a 

systémové změny. Slouţí jako nástroj kontroly komunikačních taktik, činností a sítí. Je 

zároveň nástrojem analýzy komunikace ve vztahu k mnoha klíčovým manaţérským 

aktivitám. 

Audit je zaměřen na čtyři sítě, mezi které patří:  

- regulační nebo úlohově orientovaná síť (zaměřující se na taktiky, postupy a 

vzájemné vztahy mezi nadřízenými a podřízenými pracovníky), 

- inovační síť (týkající se řešení problémů, schůzí a návrhů na změny), 

- integrační síť (vztahující se na pochvaly, povýšení, odměny a záleţitosti, které 

spojují podnikové cíle s individuálními potřebami),  

- informativně - instruktivní síť (zahrnující nástěnné zprávy, publikace společnosti a 

neoficiální informace). 

Audit je moţno provést růţně: pomocí rozhovorů, dotazníků, pozorováním, 

analýzou psaných dokumentů. 

První doporučení vedoucí ke zdokonalení komunikace je, ţe odesilatel si musí 

uvědomit, co chce sdělit. Prvním krokem komunikace je ujasnění účelu sdělení a 

dále stanovení plánu pro dosáhnutí poţadovaného výsledku. 
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Při kódovaní a dekódovaní je vyţadováno pouţití symbolů, které jsou dobře 

známy odesilateli i příjemci zprávy. Je třeba se vyvarovat pouţívání nevhodného 

technického ţargonu, srozumitelného jen odborníkům v dané oblasti. 

Plánování komunikace by nemělo probíhat ve vzduchoprázdnu. Mělo by být 

spojeno s konzultacemi a snahou zapojit i ostatní pracovníky (např. s pomocí při sběru 

informací, analyzování sdělení atd.). 

Důleţitá je úvaha potřeby informací u příjemce. Někdy jsou pro zaměstnance 

omnoho přátelštější akce, které jsou z krátkodobého hlediska sice nepřijatelné, ale 

z dlouhodobějšího hlediska jim přinesou uţitek. 

Tón hlasu, volba jazyka a shoda mezi obsahem sdělení a způsobem, jak se to 

řekne. Vše ovlivňuje reakci příjemce zprávy. 

Příliš často dochází k přenosu informací, bez toho, aby byla dosáhnuta 

komunikace. Ta je kompletní pouze v případě, ţe příjemce obsahu zprávy zcela 

porozuměl. Přesvědčit se lze pomocí zpětné vazby. 

Komunikace není pouze přenos informací, zahrnuje také emoce, které jsou 

neodmyslitelnou součástí mezilidských vztahů. Důleţitá je také motivace pracovníků 

vedoucí k dosaţení společných a následkem toho i osobních cílů. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) zdůrazňují především: regulaci 

informačních toků (eliminují se tím problémy s informačním přetíţením), nepřetrţité 

vyuţívání zpětné vazby (odezva příjemce zprávy), prověřování (zda bylo sdělení 

skutečně přijato a pochopeno), zjednodušení jazyka, vyjednávání (zvýšená komunikace 

v organizaci mezi skupinami), empatie (schopnost orientovat se na příjemce), efektivní 

vnímání (nejen poslouchat, ale také porozumět sdělení), neoficiální komunikační 

systémy (vyuţívání pomluv). 
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3. CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A 

JEHO METOD A TECHNIK 

Sociologický průzkum charakterizuje Nový (1997, 63) jako „cílevědomé, 

systematické a organizované získávání, zpracovávání a interpretaci informací o sociální 

dimenzi objektivní reality“. 

Holá (2006) popisuje cíl průzkumu jako porovnání nastavení s fungováním interní 

komunikace mezi pořízenými a managementem. Chápe průzkum jako ukazatel, do jaké 

míry interní komunikace funguje, poukazuje na její nedostatky a potenciální zdroje 

nedorozumění mezi vedením firmy a ostatními zaměstnanci. 

3.1 Etapy empirického sociologického průzkumu 

Bedrnová s Novým (1997) se shodují v rozdělení realizace empirického 

sociologického výzkumu do třech etap: přípravné etapy, realizační etapy, etapy 

zpracovávaní výsledků a jejich interpretace. 

Přípravná etapa 

Je nejdůleţitější a zároveň nejnáročnější etapou sociologického průzkumu. 

Představuje sled základních kroků, které v konečném důsledku ovlivňují mnoţství a 

konečnou kvalitu získaných sociálních informací. Jeho součástí je: formulace cíle, 

případně cílů výzkumu a charakteristika problémové situace, stanovení pracovních 

hypotéz, vymezení předmětu a objektu výzkumu, stanovení zkoumaného vzorku, určení 

místa a času realizace výzkumu, časový harmonogram, rozpočet nákladů, výběr a 

příprava vhodné techniky sběru empirických dat. 

Realizační etapa 

Je orientovaná především na přípravu výzkumného terénu a na vlastní získávání 

sociálních informací. Hlavní podmínkou získání objektivních informací je dostatečná 

motivace respondentů (vysvětlit jim cíl výzkumu, záměr a předpokládané vyuţití 

výsledků výzkumu). Realizační etapa je soubor činností, které musí být koordinované, 

řízené a organizované. 
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Etapa zpracovávaní výsledků, jejich interpretace, analýza a vyhodnocení  

Jde o zpracování informací, které byly získány v realizační etapě. V této 3. etapě 

se vykonává statistické zpracování údajů a z toho vyplývající příprava materiálů na 

interpretaci (přeloţení zjištěných skutečností z jazyku statistiky do jazyka sociologie). 

Výsledkem je závěrečná zpráva, kterou Nový (1997) člení na: 

- úvod, obsahující vysvětlení smyslu a cílů výzkumu (můţe jít o hlavní i dílčí cíle), 

- popis pouţitých metod, popis zkoumaného souboru podle objektivních znaků, 

- vlastní poznatky výzkumu, členění v souladu s hypotézami do relativně 

samostatných celků včetně dílčích závěrů, 

- závěrečná shrnutí a doporučení pro uvedení do praxe, hlavní poznatky a nastínění 

problémů pro další řešení. 

3.2 Metody a techniky získávání údajů 

Metody a techniky sběru empirických údajů je moţné podle charakteru zdroje, z 

kterého jednotlivé informace vycházejí, rozdělit podle Surynka, Komárkové a 

Kašparové (2001) do čtyř základních kategorií: pozorování, experiment, analýza 

věcných skutečností, dotazování. 

Pozorování – je nejbliţší k realitě, jelikoţ zachycuje vnější projevy lidí, jejich 

chování a prostředí, ve kterém ţijí a pohybují se (přírodní, kulturní a sociální). Jsou to 

reakce na měnící se podněty člověka s druhými lidmi, ale i s věcným prostředím. U této 

techniky je kladen velký důraz na schopnosti pozorovatele. Podle postavení 

pozorovatele je rozlišováno zúčastněné pozorování (pozorovatel je součástí 

pozorovaného objektu výzkumu), nezúčastněné (pozorovatel není součástí 

sledovaného objektu), důleţitou okolností je také vztah pozorovatele k objektu, tzn., ţe 

subjekt neví o pozorování – skryté pozorování a zjevné, kdy účastníci sledování vědí, 

ţe jsou zkoumáni. 

Experiment – znamená aktivní vstup výzkumníka do zkoumaných skutečností 

různými způsoby a snaha o detailní řízení dějů, které mají být zkoumány. Patří sem 

laboratorní experiment, který je řízený v přísné kontrole a přirozený experiment, řízený 

v přirozených podmínkách. 



 18  

Analýza věcných skutečností – zahrnuje skutečnosti, které vznikli spontánně, 

ale i ty, které byly zadány jako úkol. 

Dotazování – je nejčastější a nejběţnější pouţívaná metoda, zaloţená na 

výpovědích dotázaných lidí (respondentů), kteří poskytují výpovědi o vnitřní 

(psychické) a vnější (o stavech, procesích) realitě. Jednou z hlavních výhod je, ţe 

poskytuje velké mnoţství informací. 

Rozlišují se dva typy dotazování a to ústní nebo písemné. 

Nejčastějšími pouţívanými technikami ústního dotazování jsou individuální osobní 

rozhovor (nebo-li interview), skupinový rozhovor, dotazování na ulici, telefonické 

dotazování.  

Rozhovor můţe být dvojího typu a to buď rozhovor strukturovaný, kdy osoba 

vedoucí interview, tudíţ tazatel má přesně předdefinovaný obsah, časový rozvrh a 

naformulované otázky, které napomáhají zmapovat zkoumaný jev, problém. 

Odbourávají se tím tak určitá zkreslení vlivem subjektivního přístupu. Strukturovaný 

rozhovor je zaznamenáván do záznamových archů a informace z nich jsou následně 

vyhodnoceny. Je povaţován za přesnou, efektivní a spolehlivou formu, avšak náročnou 

na přípravu. Na druhou stranu nestrukturovaný rozhovor je formou relativně volného, 

avšak připraveného rozhovoru, ve kterém jsou rámcově určeny pouze cíle, respektive 

okruhy informací, ke kterým je třeba prostřednictvím dialogu dospět. V průběhu 

rozhovoru tazatel pokládá libovolné otázky, díky čemuţ můţe získat podstatně 

komplexnější pohled na zkoumanou problematiku. Zatímco při strukturovaném 

rozhovoru závisí výsledek na úrovni kvality připravených otázek, rozhoduje u 

nestrukturovaného rozhovoru o optimálním postupu a výsledku kaţdý tazatel (jeho 

znalosti a schopnosti vést rozhovor, jak si naplánoval postup, obsah a čas). Nevýhoda 

této formy rozhovoru je, ţe nezaručuje stejné srovnání informací a můţe dojít 

k osobnímu zkreslení. 

Hlavní technikou písemného dotazování je dotazník, anketa. 

Dotazník má pevně fixován obsah, pořadí a formu otázek a je určen k vyplnění 

konkrétním respondentem. Proto se respondenti stávají vůči výzkumu víc zodpovědní a 

je moţné od nich poţadovat víc podrobnějších informací. 

Anketa má stejně jako dotazník pevně fixován obsah, pořadí a formu velmi 

omezeného počtu otázek, ale výběr respondentů většinou není v moci výzkumníka, coţ 
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vytváří problém reprezentativnosti souboru. Předává se co nejvíc anketních lístků, ale i 

při klasicky malé návratnosti se očekává dostatečný počet účastníků k vyhodnocení 

výzkumu. Způsob distribuce anketních lístků rozlišuje ankety na poštovní, novinové, 

internetové, předávané. 

3.3 Charakteristické znaky dotazníku 

Surynek, Komárková a Kašparová (2001) zdůrazňují, ţe dotazník by měl na první 

pohled zaujmout, upoutat pozornost, nesmí respondenta hned na začátku odradit. Je 

potřebné se zaměřit především na srozumitelnost, jednoduchost vyplňování, 

přehlednost a snadnou orientaci, jazykovou korektnost, typografickou a grafickou 

úpravu. Na počátku tvorby dotazníku je důleţité stanovit si cíl průzkumu a soustředit se 

na něj. Cíl musí být zjistitelný a srozumitelný. 

3.3.1 Struktura dotazníku 

Na začátku dotazníku by měl být úvod, prostřednictvím kterého slušně oslovíme 

respondenta a poţádáme ho o spolupráci a vyplnění dotazníku. V úvodu musí být 

ujištění o anonymitě, vysvětlení co je cílem dotazníku, naznačení jeho smyslu. 

Důleţitým bodem je vysvětlení pokynů a instrukcí, slouţících k správnému vyplnění 

dotazníku. 

Otázky v dotazníku by se podle Nového (1997) měly logicky odvíjet. Důleţitá 

je posloupnost otázek. Prvá otázka v dotazníku by měla být zajímavá, motivující pro 

respondenta. Poté mohou následovat těţké otázky, kdy je respondent plně 

soustředěn, poté lehké, aby si respondent oddychl a mohl pokračovat ve vyplňovaní 

sloţitějších otázek. Dotazník by měly uzavírat otázky lehké, které nevyţadují plné 

nasazení respondenta. 

Závěr dotazníku by měl obsahovat poděkování za čas strávený vyplňováním. 

3.3.2 Typy otázek 

Základním prvkem dotazníku jsou PODLE Nového (1997) otázky. Podle vnější 

formy mohou být otázky otevřené, uzavřené a polootevřené. 

Otázka otevřená má podobu dotazu s moţností volného vypsání odpovědí. 

Pouţívá se tam, kde je nutné poznat celou škálu moţných odpovědí. Dotazovaný se 

můţe vyjádřit svými vlastními slovy a nedostává na výběr z dopředu připravených 
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variant odpovědí. Do těchto otázek zařazujeme otázky volné, asociační, dokončení 

obrázku nebo věty. Nevýhodou je obtíţnější zpracování. 

Otázka uzavřená má zformulovaný dotaz a několik moţných variant jak 

odpovědět. Dotazovaný si vybere odpovědi, která se nejvíce blíţi jeho názoru. 

Uzavřené otázky můţeme dělit na dichotomické (umoţňují pouze odpovědi ano, ne), 

trichotomické (umoţňují pouze odpovědi ano, ne, nevím), vypočítavé (moţnost vybrat 

více nabídnutých alternativ), výběrové (moţnost výběru jedné z nabídnutých 

alternativ) a škálové (nejvhodnější nástroj na měření názorů a postojů, respondent 

vyjadřuje svůj postoj pomocí hodnotící škály výběrem ze stupnice). 

Otázka polootevřená Eliminuje základní nedostatek uzavřené otázky. Má 

zformulovaný dotaz a varianty odpovědí s tím, ţe jedna varianta není zformulovaná 

a poskytuje respondentovi moţnost svobodně se vyjádřit. 
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4. REALIZACE PRŮZKUMU, VYHODNOCENÍ JEHO 

VÝSLEDKŮ VE VYBRANÉ FIRMĚ A NÁVRHY NA ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

4.1 Informace o zkoumané organizaci 

Pro realizaci mého průzkumu interní komunikace jsem si vybral firmu působící 

na trhu jiţ od roku 1993 jako fyzická osoba, která se zabývá především úklidovými 

sluţbami v oblasti města Ostravy. V roce 2009 došlo ke změně právní formy 

společnosti na společnost s ručením omezeným. Je to stále se rozvíjející, ryze česká 

společnost bez zahraničního kapitálu. 

Firma začínala v oblasti soukromého sektoru, především jednorázovými úklidy 

domácností, údrţbou zahrad a doplňkovým prodejem drogistického zboţí. 

Přibývajícími zkušenostmi rozšířila svou působnost v oblasti pravidelných úklidů 

stravovacích, sportovních zařízení, firem a organizací a začala spolupracovat s řadou 

stavebních firem. Snaha o růst a expanzi do okolních měst Frýdku – Místku, Orlové, 

Havířova se podařila prostřednictvím sítě obchodů s elektronikou OKAY Elektro.  

V současné době je firma schopna zajistit široký sortiment úklidových prací 

(kompletní úklidy budov, exteriérů i interiérů, mytí oken a výloh úklid po řemeslných 

pracích, strojové čištění podlah, koberců a čalounění, malování, drobnou údrţbu a 

stěhování či odvoz odpadu) a to i velkého rozsahu. Disponuje proškolenými 

zaměstnanci s bohatými zkušenostmi v úklidovém servise. Je prodejcem úklidové 

techniky a z tohoto titulu disponuje veškerou potřebnou a kvalitní úklidovou technikou 

odpovídající platným normám ČR a EU. V rámci zajištění komplexních sluţeb pro 

zákazníky nabízí kompletní sortiment hygienického programu. 

Společnost má na starost administrativní budovy v rámci spolupráce 

s Magistrátem města Ostravy, jako např. radnici městského obvodu Vítkovice, úřady 

práce a sociálního zabezpečení. Dále jsou to mimo jiné i komerční objekty, výrobní 

haly společnosti Plakor CZECH, zabývající se výrobou plastových dílů pro 

automobilky Kia a Hyundai, hotely a ubytovny na území města Ostravy atd. 

Od loňského roku společnost rozšířila svou působnost o oblasti – desinfekce, 

dezinsekce a deratizace, jako reakci na neustále se zvyšující poptávku stávajících 

zákazníků po těchto sluţbách. V budoucnu chce vedení společnosti získat osvědčení 
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podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, umoţňující pouţití vysoce toxických chemických látek, avšak 

tento stupeň je omezen potřebnou praxí v oboru. Dále je společnost v jednání pro 

udělení mezinárodní normy ISO 9001:2009, která byla v ČR schválena Českým 

normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2009. Zavedení a certifikace 

systému řízení jakosti by mělo zvýšit důvěryhodnost a umoţnit firmě ucházet se v 

budoucnu o lukrativnější zakázky a zjednodušit rozšíření své působnosti především na 

prodejní řetězce, školská a výuková zařízení. 

4.2 Organizační struktura 

Firma se řadí mezi střední podniky. Společnosti má jednoho jednatele, který je 

zároveň také ředitelem společnosti. Mimo vedení společnosti se zaobírá sháněním a 

zjednáváním nových zakázek, má k dispozici jednu asistentku, jejíţ úlohou je hlavně 

administrativní činnost typu rozesílání obchodních nabídek, sjednávání pracovních 

schůzek apod.  

Organizační struktura (viz. příloha č.1) se dále dělí na tři hlavní úseky. První je 

personálně – ekonomický úsek, jehoţ vedení je pověřen finanční ředitel. Tento úseku 

obstarává činnost od výběru a přijímání zaměstnanců, přes vedení účetnictví, výplatu 

mezd aţ po tvorbu faktur a smluv. 

Druhým úsekem je úsek úklidů. Zde je jeden hlavní manaţer, která např. přijímá 

nové zaměstnance spolu s personálním úsekem. Zabezpečuje plynulý chod tohoto 

úseku spolu s manaţery pro pravidelné úklidy a jednorázové úklidy. Hlavní náplní 

těchto manaţerů je plánování, kontrola a realizace zakázek prostřednictvím vedoucích 

směn, pracovníků úklidu a týmu brigádníků. Pod hlavního manaţera spadá také sklad, 

zásobování a technický servis, který má na starosti nákup a výdej chemických 

prostředků, pracovních pomůcek, výdej úklidových strojů a jejich údrţbu. 

Třetí úsek je úsek deratizací. Ten vede hlavní manaţer, pod kterého spadá 

provozní manaţer a dále pro realizaci zakázek nepostradatelní pracovníci desinfekce, 

dezinsekce a deratizace. 
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4.3 Popis přípravy a průběhu sociologického průzkumu 

Pouţitá metoda v mém sociologickém průzkumu je metoda písemného 

dotazování. Tuto metodu jsem pouţil z toho důvodu, ţe není sloţitá a poskytla mi 

mnoţství potřebných informací. Techniku, kterou jsem v písemném dotazování pouţil 

je dotazník (viz příloha č. 2). 

Přípravná etapa 

Dotazník je zaměřený na spokojenost se vzestupnou horizontální komunikací a 

efektivity její zpětné vazby, tudíţ fungování komunikace podřízených vůči jejich 

nadřízeným. Je sloţený z 21 otázek. Je v něm pouţit pouze jeden typ otázek a to jsou 

otázky uzavřené, škálové, z důvodu co nejsnazšího vyplnění. Respondenti v nich 

vyjadřují postoje k otázce pomocí škály odpovědí. Dotazovaný si vybere vţdy jen jedno 

číslo na ohodnocení otázky. V první polovině dotazníku škála odpovědí umoţňuje 

hodnotit čísly od 0 do 4 a jednotlivá čísla znamenají: 4 – rozhodně ano, 3 – spíše ano, 2 

– spíše ne, 1 – rozhodně ne, 0 – nevím, nedokáţi posoudit. Druhá polovina otázek 

umoţňuje odpovídat ve škále odpovědí: téměř vţdy, často, málokdy, téměř nikdy a 

nevím. 

Dotazník je rozdělen do dvou oblastí. První část se týká spokojenosti 

podřízených s komunikací a moţnými nástroji, jak se svými nadřízenými komunikovat. 

Tato část zahrnuje 6 otázek, včetně hlavní otázky týkající se komunikačních kanálů 

(č.6) obsahující 6 podotázek. Druhá oblast se zaobírá problémy, které zabraňují 

efektivní komunikaci ve firmě. Je zde nastavená jedna hlavní otázka, která má 10 

podotázek. 

Realizační etapa 

Realizační etapa proběhla v rozmezí tří dnů a při průzkumu bylo rozdaných 30 

dotazníků. Dotazníky jsem rozdával osobně, abych zamezil případným chybám ve 

vyplnění nebo nepochopení otázky a mohl také zběţně zkontrolovat, zda bylo vyplněno 

všech 21 otázek. Samozřejmě jsem všem dal osobní prostor, abych dodrţel slíbenou 

anonymitu. První část dotazníků jsem rozdal na jedné z porad zaměstnanců firmy, 

druhou část mi řada zaměstnanců vyplnila v den vyplácení mezd a následující den ti, 

kteří se nedostavili v řádný termín. Vyplnění dotazníku trvalo respondentům přibliţně 

10 min. Dodávám, ţe vráceny byly všechny, avšak jeden z respondentů pravděpodobně 
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nebral tento průzkum váţně a dotazník v rámci odpovědí nebyl pouţitelný. To ve 

výsledku znamená, ţe návratnost činila 97%. 

Většina respondentů byla vstřícná a v průběhu průzkumu se neobjevili ţádné 

větší komplikace. 

Způsob zpracování výsledků 

Získané výsledky z dotazníkového průzkumu jsem nejprve zpracoval do tabulky 

a následně zjistil u kaţdé jednotlivé otázky absolutní počet výskytu jednotlivých 

odpovědí. Dále z absolutních čísel jsem mohl vypočítat další statistický údaj a to 

váţený aritmetický průměr (dále jen VAP).  

Vzorec pro výpočet VAP: 
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x = VAP (váţený aritmetický průměr) 

in  - počet jednotek i-té třídy 

ix - hodnota i-té třídy 
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4.4 Analýza výsledků dotazníkového průzkumu 

Následující analýza výsledků průzkumu se opírá o absolutní četnosti. 

Otázka č. 1 : Jste celkově spokojen/a s komunikací na Vašem pracovišti? 

            

5

14

8

2 0

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím, nadokáţu posoudit

 

Podle výsledků průzkumu, téměř všichni dotazovaní vyjádřili spokojenost 

s komunikací na pracovišti. Pět dotázaných je naprosto spokojených a čtrnáct je spíše 

spokojených. Spíše nespokojeně se projevilo osm a dva dotazovaní jsou zcela 

nespokojeni s komunikací na svém pracovišti. Proto také průměrná spokojenost s 

komunikací činí 2,8. 

Otázka č. 2 : Jste spokojen s tím, v jaké míře projevuje Váš nadřízený zájem o 

efektivní komunikaci s Vámi? 
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U otázky číslo 2, něco málo přes polovinu respondentů si myslí, ţe nadřízení 

mají a projevují dostatečně zájem o efektivní komunikaci s nimi, avšak druhá polovina 

by určité zvýšení zájmu uvítala. Váţený aritmetický průměr ukazuje hodnotu 2,3, coţ 

vyjadřuje menší průměrnou spokojenost s mírou projevovaného zájmu. 
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Otázka č. 3 : Jste spokojen s tím, do jaké míry bere Váš nadřízený v potaz Vaše 

případné připomínky a návrhy? 
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Výrazná většina dotazovaných zaměstnanců, přesněji čtrnáct z dvaceti-devíti se 

domnívá, ţe jejich nadřízený spíše nebere v potaz jejich názor, návrh nebo připomínku 

a dokonce pět je rozhodně přesvědčeno o tom, ţe jejich názory jsou ignorovány. 

Zbylých deset projevilo svou spokojenost. Poměrně velké mnoţství zcela 

nesouhlasných odpovědí se promítlo do průměrné spokojenosti s tím, do jaké míry 

nadřízení berou v potaz případné připomínky a návrhy svých nadřízených, která je 2,3. 

Otázka č. 4 : Myslíte si, ţe Váš vztah s nadřízeným je přátelský? 
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Vztah se svým nadřízeným mnozí respondenti zhodnotili jako spíše pracovní. 

Pouze dva uvedli, ţe s nadřízeným mají rozhodně přátelský vztah a pět si není zcela 

jistých a odpovědělo spíše ano. Zbývající tři nevědí, jestli vzájemný vztah s nadřízeným 

je přátelský nebo není. Ukazatel váţeného aritmetického průměru, z odpovědí 

dotázaných, vykázal hodnotu 2,1, tedy, ţe vztahy podřízených s jejich nadřízenými jsou 

spíče pracovního charakteru neţ toho přátelského. 
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Otázka č. 5 : Dokáţe Váš nadřízený projevit spokojenost s Vaší odvedenou prací, 

má-li k tomu důvod? 
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Téměř dvě třetiny dotazovaných na otázku, zda-li dokáţe jejich nadřízený 

projevit spokojenost s odváděnou prací, má-li k tomu důvod, odpovědělo kladně, tzn. 

ano nebo spíše ano. Průzkum také ukázal, ţe osm dotazovaných se přiklání spíše 

k variantě, ţe nadřízení nechválí své podřízené a jeden slova chvály pravděpodobně ze 

strany nadřízeného ještě nikdy neslyšel. Dotázaní projevují relativně vysokou 

průměrnou spokojenost, přesně 2,8. 

Otázka č. 6 : Jste spokojen/á s moţnostmi, které Vám umoţňují komunikovat se 

svým nadřízeným: 

6.1 telefonicky (mobilní telefon, pevná linka) 
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Všichni respondenti se shodli, ţe jsou nejspokojenější s moţností komunikovat 

se svým nadřízeným pomocí telefonického spojení. Dvacet-dva odpovědělo, ţe tato 

metoda je nejideálnější a dalších sedm se domnívá, ţe nejspíš ano. Z hodnoty váţeného 

aritmetického průměru 3,8, coţ je jedno s nevyšších v celém dotazníku, lze vyčíst, ţe 
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zaměstnanci tento nástroj plně vyuţívají a jsou s touto moţností komunikace velice 

spokojeni. 

6.2 prostřednictvím Intranetu (e-mail) 
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V rámci spokojnosti s komunikací pomocí Intranetu, e-mailů byl výsledek 

nejednoznačný. Pět ze všech dotazovaných uvedlo, ţe elektronická komunikace je 

spolehlivým a důleţitým prostředkem komunikace spolu s dalšími devíti respondenty, 

kteří jsou podobného názoru. Stejný počet dotazovaných, tzn. devět uvedlo, ţe jim 

elektronická komunikace nevyhovuje, tři dotazovaní vyjádřili svou absolutní 

nespokojenost a zbylí tři tuto moţnost nedokázali posoudit. Tyto rozdílné výsledky 

ovlivnily i celkovou průměrnou spokojenost, která vykazuje hodnotu 2,8.  

6.3 na poradách či schůzích 
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Rozloţení odpovědí na tuto otázku je dosti podobné jako u předchozí otázky. 

Dvě pětiny dotazovaných se domnívá, ţe z nějakých důvodů nemohou komunikovat na 

poradách nebo schůzích se svým nadřízeným a čtyři se v ţádném případě ke slovu 

nedostanou a z moţností spokojeni nejsou. Zatím co pět dotazovaných s komunikací na 
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poradách rozhodně problémy nemá a zbylých osm je spokojeno méně, avšak stále 

kladně. Průměrná hodnota spokojenosti dotázaných s moţností komunikovat na 

poradách se svým nadřízeným je 2,5.  

6.4 na individuálních schůzkách 
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Z uvedené otázky jasně vyplývá vysoká spokojenost respondentů s komunikací 

na individuálních schůzkách. Takřka většina dotazovaných vyjádřila naprostou 

spokojenost s tím, ţe mohou vyuţívat tuto moţnost za účelem projednání svých potřeb 

a jen mizivé mnoţství dotázaných pociťuje nespokojenost. Proto je celkem vysoká 

průměrná spokojenost s moţností komunikovat se svým nadřízeným na domluvených 

individuálních schůzkách, průměr je 3,3. 

6.5 prostřednictvím tzv. hodin otevřených dveří (pevně stanovená doba, kdy je 

moţno k nadřízenému přijít a projednat potřebné) 

            

00 2

25

2
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím, nadokáţu posoudit

 

Naprostá absence pevně stanoveného časového prostoru určeného pro 

komunikaci podřízených s nadřízeným se jednoznačně ukázala ve výsledných 

odpovědích. Dvacet-pět dotazovaných zaměstnanců projevilo svou nespokojenost a 
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protoţe pouze dva dotázaní uvedli, ţe jsou nespokojeni v menší míře a dva dotázaní se 

nevyjádřili vůbec, ovlivnili minimálně průměrnou spokojenost s moţností přijít ke 

svému nadřízenému v tzv. hodinách otevřených dveří, která je 1.  

6.6 prostřednictvím anonymních schránek na připomínky (stíţnosti, návrhy, 

postřehy apod.) 
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V této otázce byly výsledky obdobné s předchozí otázkou. Téměř všichni 

účastníci průzkumu (dvacet-pět) shodně projevili svou nespokojenost s komunikací 

prostřednictvím anonymních schránek na připomínky a čtyři odpovídající nemohou 

posoudit. Naprostá většina negativních odpovědí se promítla do výsledné míry 

spokojenosti s moţnostmi komunikovat s nadřízeným a je tak nejniţší z celého 

dotazníkového průzkumu (0,9). 

Otázka č. 7: Jaké problémy komplikují Vaší komunikaci s nadřízeným? Jak často 

se stane, ţe… 

7.1 nadřízený nemá dostatek času na komunikaci s Vámi. 
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Výsledky ukazují, ţe nadpoloviční většina konkrétně osmnáct respondentů 

nezařazuje mezi problémy nedostatek času svých nadřízených na komunikaci, avšak 
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druhá polovina a to jedenáct respondentů pociťuje, ţe jejich nadřízený nedisponuje pro 

ně dostatkem času. Váţený aritmetický průměr vyzněl, ţe nadřízený spíše má čas a 

můţe ho věnovat svým podřízeným, přesně 2,7. 

7.2 nadřízený nemá dostatek informací, které od něj očekáváte. 
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V případě otázky, týkající se poskytování informací se objevují tři nespokojení 

respondenti a domnívají se, ţe jejich nadřízený často sám nemá potřebné informace a 

tudíţ není schopen je předat. Drtivá většina, sedmnáct dotazovaných však uvedlo, ţe by 

málokdy jejich nadřízený nedisponoval dostatečnými informacemi a devíti se to téměř 

nikdy nestalo. Podle váţeného aritmetického průměru (3,2) lze konstatovat, ţe 

zaměstnanci nevidí problém v tom, ţe by nadřízený neměl dostatek informací, které od 

něj očekávají. 

7.3 nadřízený nedokáţe vysvětlit příkaz tak, abyste tomu porozuměl/a. 
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Ţádný z účastníků průzkumu neuvedl, ţe by nechápal příkazy, které jsou mu 

dávány. Dvacet-jedna odpovědělo, ţe jim určitě nadřízený dokáţe vysvětlit potřebné 

pokyny a osm se domnívá, ţe se málokdy stane, ţe by to nezvládl. Z hodnoty váţeného 
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aritmetického průměru 3,7 lze vyčíst, ţe respondenti vyjadřují spokojenost s ochotou a 

schopností nadřízeného vysvětlit jim příkaz tak, aby tomu porozuměli. 

7.4 nedostáváte od Vašeho nadřízeného potřebné informace včas. 
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Většina se přiklání k názoru, ţe se nestává, ţe by informace neobdrţeli včas. 

Třináct respondentů v dotazníku uvedlo odpověď - téměř nikdy a málokdy se s tímto 

problémem setkává čtrnáct odpovídajících. Vyskytli se ale i dva zaměstnanci 

z celkového počtu dvaceti-devíti dotazovaných, kteří tvrdí, ţe jsou často informovaní se 

zpoţděním. Váţený aritmetický průměr (3,4) ukázal, ţe dle mínění dotazovaných, 

nadřízení poskytují informace svým podřízeným včasně. 

7.5 nedostáváte od svého nadřízeného kvalitní informace (pravdivé, jednoznačné). 
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I zde se projevuje velká spokojenost s informacemi, které jsou poskytovány 

nadřízenými. Deset respondentů se shodlo, ţe dostávají informace pravdivé, 

srozumitelné a výstiţné. Třináct dotazovaných zvolilo mírnější variantu a tvrdí, ţe by 

informace málokdy byly nekvalitní. Přesto se vyskytly i negativní odpovědi a to 

v jednom případě se dotazovaný domnívá, ţe informace téměř vţdy bývají nepravdivé a 
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nejednoznačné a čtyři přijímají takovéto informace často. Jeden respondent se 

k problému nekvalitních informací nedokázal vyjádřit. Váţený aritmetický průměr (3) 

tak vyzněl, ţe nadřízení poskytují informace kvalitní. 

7.6 máte strach informovat nadřízeného o nepříjemných záleţitostech na 

pracovišti. 
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Podle výsledků průzkumu se na pracovišti nevyskytují problémy v podobě 

strachu z oznamovaní nepříjemných záleţitostí na pracovišti v tak velké míře. Třináct 

dotazovaných téměř nikdy strach nepociťovalo, šest se málokdy obává 

nepříjemné reakce nadřízeného, přičemţ zbývající jedna třetina se bojí často oznámit 

nepříjemnou událost ze svého pracoviště a dokonce tři respondenti téměř vţdy. Podle 

váţeného aritmetického průměru (3) lze usoudit, ţe mezi podřízenými a nadřízenými 

vládne klidná atmosféra a podřízení se nemusí bát zlé informace z pracoviště sdělovat. 

7.7 nevíte, na kterého z nadřízených se máte s Vaším problémem obrátit (se 

stíţností, ţádostí apod.). 
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V tomto případě  se skoro všichni vyjádřili, ţe tento problém nemají. Pouze 

ojediněle ve čtyřech případech se vyskytl názor, ţe dotazovaní často nevědí za kým jít a 
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čtyři málokdy netuší, s kterým z nadřízených mohou prodiskutovat konkrétní ţádost, 

stíţnost apod. Tyto odpovědi pouze lehce ovlivnily průměrnou spokojenost, která má 

hodnotu 3,6. 

7.8 nemůţete komunikovat s Vaším nadřízeným na poradách, protoţe jsou 

neefektivní (jsou krátké, chybí časový prostor nebo neznáte předem program 

porady, takţe se na ně nelze dopředu připravit apod.). 
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Velice různorodé odpovědi byly zaznamenány u otázky týkající se problematiky 

efektivity porad. Jedna část dotazovaných se domnívá, ţe porady v jejich organizaci 

jsou špatně vedeny a nemohou se na nich vyjádřit. Výrazně negativně se k problému 

komunikace na poradách vyjádřilo sedm dotazovaných, přičemţ dalších devět jejich 

neefektivitu pociťuje často. Málokdy ve vedení porad vidí problém osm respondentů a 

pět se přiklonilo k moţnosti, ţe na poradách hovoří téměř pokaţdé. Relativně velké 

mnoţství nesouhlasných odpovědí se promítlo do konečného údaje o průměrné 

spokojnosti s komunikací se svým nadřízeným v průběhu porad, která je 2,4. 

7.9 máte tolik práce, ţe nezbývá čas na komunikaci s nadřízeným. 
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Z grafu lze vyčíst, ţe necelá polovina respondentů vidí komplikaci ve větší 

vytíţenosti a z toho vyplývajícího nedostatku času ke komunikaci. Přesně čtyři uvedli 

naprostý nedostatek volného času, dvanáct jen zřídka nějaký čas ušetří a můţe se 

věnovat svému nadřízenému, sedm dotazovaných je málokdy tak vytíţených, ţe by jim 

nezbýval ţádný čas umoţňující rozhovor s nadřízeným a šest v nedostatku času ţádný 

problém neshledává. Poměrně různorodá škála odpovědí se promítla do váţeného 

aritmetického průměru, který je 2,5. 

7.10 domníváte se, ţe nadřízený zneuţívá a dále šíří informace, které měly zůstat 

pouze mezi Vámi a nadřízeným. 
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Dvacet jedna z dvaceti devíti dotazovaných se vyjádřilo, ţe jsou zcela bez obav, 

ţe by jejich nadřízený zneuţíval obdrţené informace proti nim či jejich kolegům a pět 

váhá zda, ano či ne. I přesto se objevil jeden názor, kdy respondent uvedl, ţe si je téměř 

jistý zneuţitím informací v jeho neprospěch. Dva dotazovaní nedokáţí posoudit, zda si 

nadřízení nechávají informace pro sebe a dále je nešíří.. Výrazně pozitivní postoj 

dotazovaných k důvěře v nadřízené poukazuje relativně vysoká hodnota celkové 

průměrné spokojenosti (3,4). 

4.5 Hodnocení výsledků dotazníkového průzkumu  

Z dotazníkového průzkumu můţeme obecně říci, ţe zaměstnanci projevují 

spokojenost s  celkovou komunikací ve firmě. Je pozitivní, ţe nadřízení mají snahu 

hovořit s podřízenými a ti jim mohou bez problémů podávat informace o potřebách a 

pocitech, které mají v souvislosti s prací. Určité rezervy však podřízení vnímají v tom, 

do jaké míry jejich nadřízený bere v potaz připomínky a návrhy na řešení vniklých 

nebo očekávaných situací. Samozřejmě ne vţdy je moţno veškerým návrhům a 
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připomínkám vyhovět. Jako dobré můţeme také zhodnotit pochvaly za správně 

odvedenou práci, které pramení z čistě pracovních vztahů a ne pouze přátelského gesta. 

V druhé části dotazníků, která se dotýká nástrojů, slouţících ke komunikaci 

podřízených s nadřízenými se nejuspokojivějším prostředkem předávání informací 

ukázal předpokládaný mobilní telefon či pevná linka. Velmi příznivá je však také 

moţnost komunikace nadřízených a podřízených prostřednictvím individuálních 

schůzek, umoţňující soukromý rozhovor. Ještě vyšší efektivita by plynula ze zavedení 

hodin otevřených dveří, kdy by se kaţdý zaměstnanec mohl předem připravit a přijít 

v přesně stanovenou hodinu. Nedostatky se také projevily v elektronické komunikaci. 

Vyuţití Intranetu není aţ tak časté, coţ pravděpodobně pramení z rozdílných funkcí 

v podniku, rychlostí zpětné vazby, vzdělání a pokročilému věku řady zaměstnanců. 

Uspokojivé je, ţe v této organizaci nepatří mezi ty nejdůleţitější interní komunikační 

prostředky. Můţeme dále zhodnotit, ţe situace s komunikací na poradách a schůzích je 

zlá a také alarmující je problematika anonymních schránek připomínek určených na 

stíţnosti, návrhy a postřehy, které se neobjevují na ţádném z pracovišť.  

V poslední, třetí části dotazníkového průzkumu, týkající se vnímaných 

problémů komplikujících efektivní vertikální komunikaci se na jednu stranu ukázalo 

pozitivní, v rámci předávaných informací, ţe nadřízení dokáţou takřka vţdy vysvětlit 

zaměstnancům své poţadavky a příkazy, sdělované informace bývají věcné, 

jednoznačné, pravdivé a jsou předávány včas. Na straně druhé situace občas vázne na 

nedostatku času nadřízených na komunikaci s podřízenými. 

Ukázalo se také, ţe zaměstnanci v této firmě mají přehled o tom, ke komu 

mohou se svými problémy, stíţnostmi a ţádostmi přijít a řešit je. Je také dobré, ţe 

nepociťují aţ v tak vysoké míře strach a stres při nutnosti sdělit svému nadřízenému 

nějakou nepříjemnou skutečnost ze svého pracoviště. Uspokojivý je samozřejmě také 

fakt, ţe zaměstnanci se nemusí bát zneuţití informací, které poskytli, a které by mohli 

poškodit je či jejich spolupracovníky. Co není pozitivní a dotazníkovým průzkumem 

vyšlo najevo, je nevyhovující vedení hromadných porad a schůzí. Porady jsou krátké, 

podřízeným není poskytnuto dostatek prostoru a času, aby se na nich mohli k tématu 

vyjádřit, nebo nemají dostatek času se na tyto schůze potřebně připravit. V neposlední 

řadě se objevila komplikace, kterou je třeba řešit a ta je nedostatek času. Jak uţ bylo 

zmíněno, nedostatek času nadřízených, vymezený svým podřízeným na řešení 

problémů a důleţitých záleţitostí a naopak nedostatek času mnohých zaměstnanců, 
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mnohdy pramenící z důvodu pracovní vytíţenosti, kteří by si měli vyčlenit prostor na 

komunikaci s nadřízenými. 

Těmto komunikačním poruchám by se co nejdřív měla věnovat určitá pozornost 

a snaha je vyřešit, aby tím nenarušovaly pracovní procesy, které jsou nutné pro běţné 

fungování firmy a aby se firma dále mohla soustředit na své hlavní cíle. 

4.6 Návrhy na řešení komunikačních problémů 

Zvýšení informovanosti nadřízených  

Vedení firmy by mělo věnovat zvýšenou pozornost k nabádání podřízených, aby 

je více informovali o aktuálních problémech nebo problémech, které očekávají v blízké 

budoucnosti. Předávání informací je velmi uţitečné pro obě strany a to nejen informací 

problémového typu, ale také postřehů a návrhů ze strany podřízených. Podřízení 

nemají pocit přehlíţení, nejsou lhostejní k okolí a jsou motivovaní k všímání si svého 

pracovního prostředí. Na druhou stranu, nadřízený se dozví informace, které by ho 

jinak mohli minout a mohli vést k dalším a dalším problémům nebo naopak mohou 

přispět ke zlepšení či vyřešení různých situací. 

Zavedení anonymních schránek na připomínky 

Dotázaní přiznali, ţe jim schází jakýkoliv prostředek umoţňující anonymní 

komunikaci s nadřízeným. Vedení firmy proto doporučuji zavedení anonymních 

schránek na připomínky, které jsou důleţitým nástrojem vzestupné komunikace, 

umoţňující zaměstnancům anonymně se vyjádřit. Tato anonymita je pro zaměstnance 

z určitých důvodů důleţitá. Příkladem můţe být strach vyjádřit se veřejně, pramenící 

z obav z výsměchu, poniţování nebo z nějakého jiného, pro ně podstatného důvodu. 

Doporučuji, aby schránka byla umístěna na nějakém dobře viditelném místě, ale aby se 

zároveň nacházela na místě, kde by se nikdo nebál svou připomínku, kritiku nebo dotaz 

vloţit z důvodu, ţe ho někdo uvidí. Tímto krokem se mohou manaţeři dozvědět nějaké 

nové věci, které by se pravděpodobně jinak nedozvěděli. Pro správné a efektivní 

fungování schránek je nutností, aby jejich obsah byl pravidelně kontrolován, 

vyhodnocován a případně na nejbliţší poradě prodiskutován. Podřízení by měli být 

rozhodně informováni o tom, jak bylo s těmito informacemi naloţeno. Zda budou dále 

vyuţity při rozhodovaní nebo byly odloţeny jako nepodstatné či nepravdivé. 
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Zvýšení efektivity pracovních porad a schůzek 

Z výsledku průzkumu vyplývá poměrně vysoká nespokojenost zaměstnanců 

s moţností komunikace na poradách. Průzkum nebyl zaměřen konkrétně na 

problematiku prorad, proto bych doporučil manaţerům, aby u svých podřízených zjistili 

vnímané nedostatky které zbytečně sniţují jejich efektivitu. Problémy mohou pramenit 

z délky porad a následnému nedostatku času k vyjádření zúčastněných zaměstnanců. 

Mé doporučení je, aby vedení více zváţilo časovou náročnost probíraných témat nebo 

zvýšilo frekvenci konání. Nepřehlédnutelnou příčinou je také nepřipravenost 

zaměstnanců, kteří nemají zajištěny všechny potřebné podklady a nemají připraveny 

své příspěvky k dané problematice. Proto je naprosto nezbytné v dostatečném předstihu 

seznámení s cílem porady, vţdy pár dní dopředu (záleţí na chystaném tématu a jeho 

náročnosti).  

Doporučuji, aby k informování o cíli plánované porady bylo pouţito především 

nástrojů interní podnikové komunikace, které jsou zaměstnanci nejpouţívanější, např. 

telekomunikační prostředky, vhodné jsou také nástěnky. Nedoporučoval bych Intranet 

z důvodu menšího vyuţívání, jak vyšlo z průzkumu. V případě, ţe takto jiţ činí, mělo 

by se vedení přesvědčit, zda podřízení vědí, kde zmíněné informace hledat. Je rovněţ 

důleţité, aby manaţeři firmy naslouchali, nebyli lhostejní a přikládali váhu informacím, 

které jim podřízení podávají, poskytli jim dostatek prostoru a umoţnili jim se vyjádřit. 

Zavedení hodin otevřených dveří 

Vedoucí ve firmě by měli pouvaţovat nad nedostatečným časem, který věnují 

svým podřízeným. Doporučil bych jim, aby si v týdnu vymezili určitý pravidelný 

časový prostor, alespoň jednu či dvě hodiny, které by byly určeny jen pro komunikaci 

s podřízenými, a slouţily by k tomu, aby si za nimi mohli zaměstnanci přijít 

prokonzultovat potřebné. Zabránilo by se ztrátě času a případné koncentrace na 

aktuálně vykonávanou práci nadřízených. Zaměstnanci by nerušili maličkostmi a 

nepodstatnými záleţitostmi. Nadřízený také nemusí vţdy disponovat potřebnými 

informacemi, které můţe mít zapsány v diáři, počítači, mobilním telefonu apod. Díky 

těmto pevně stanoveným hodinám otevřených dveří se zvýší pracovní efektivita jak 

nadřízeného, tak i jeho podřízených. 
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Řešení nedostatku času podřízených na komunikaci 

Podřízeným ve firmě chybí čas věnovaný komunikaci s nadřízeným. Tento 

nedostatek času můţe mít řadu příčin. Jednou z nich je nadměrná pracovní vytíţenost, 

která zapříčiňuje, ţe podřízeným nezůstává dostatek času na to, aby se setkávali se 

svými nadřízenými a diskutovali o společných pracovních problémech. V tomto 

případě bych doporučil převedení části  činností na méně frekventovaného zaměstnance 

a tím vyváţil jejich pracovní vytíţenost. Dalším, velmi častým problém vyskytujícím se 

na pracovištích je, ţe zaměstnanci jednoduše nevědí, jak hospodařit se svým pracovním 

časem. Je vyuţíván na zcela nepodstatné věci a poté jim nezůstává čas na vzájemný 

kontakt. Zde je nutné pevně stanovit systém co, kdy, kde a jak bude probíhat. 

Bylo by vhodné, aby se nadřízení zaměřili na skutečnost, jak jejich podřízení se 

svým pracovním časem hospodaří, zda nejsou příliš pracovně vytíţení a zda si vůbec 

vědí rady, jak čas na vzájemnou komunikaci najít. Podřízení by měli být nadřízeným 

poučeni, jak je vzájemná komunikace s kolegy nezbytná a důleţitá nejen pro společnou 

práci, ale také pro rozvoj přátelských vztahů na pracovišti. 
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5. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zaobíral problematikou týkající se komunikace 

v organizaci a to konkrétně se zaměřením na spokojenost a fungování komunikace 

vzestupné a efektivity zpětné vazby podřízených vůči jejich nadřízeným. Své poznatky 

z teoretické části bakalářské práce, kde jsem zpracovával teoretická východiska firemní 

komunikace, jsem poté aplikoval na praktickou část. Praktická část se týkala konkrétní 

mnou vybrané organizace, která se zaobírá úklidovým servisem a přidruţenou 

dezinfekční, dezinfekční a deratizační činností. 

K získání konkrétních informací, potřebných k analýze a vyhodnocení situace v 

organizaci mi poslouţila metoda písemného dotazování, konkrétně technika dotazník. 

Tuto techniku jsem si vybral proto, ţe mi umoţnila získat potřebné mnoţství informací 

a zajistila dotazovaným anonymitu, díky níţ byl odbourán strach, a tak respondenti 

mohli poskytnout zcela pravdivé informace. 

Dotazník byl rozdán 30 zaměstnancům,  návratnost dotazníků byla sice 100%, 

avšak pouze 97% bylo pouţitelných. Znamená to, ţe 1 ze zúčastněných nevyhověl a 

dotazník nebral váţně. Dotazník byl rozdělen do dvou klíčových oblastí, z nichţ kaţdá 

se zaobírala určitou problematikou. Prvá oblast se týkala spokojenosti podřízených 

s komunikací a moţnými nástroji, jak se svými nadřízenými komunikovat a oblast 

druhá byla zaměřena na problémy, které zabraňují efektivní komunikaci ve firmě. 

Ukázalo se, ţe ve sledované firmě podnikající v úklidových a deratizačních 

sluţbách jsou zaměstnanci relativně spokojeni, přesto se však objevily určité nedostatky 

a problémy v komunikaci, které narušují proces předávání informací mezi podřízenými 

a nadřízenými. Jednalo se o problémy týkající se především míry vnímání předávaných 

informací nadřízeným, akceptování návrhů na řešení, neefektivních porad a schůzí, 

chybějícímu systému anonymní komunikace, pevně stanovenému času věnovanému 

zaměstnancům a také nedostatku času podřízených z důvodů pracovní vytíţenosti nebo 

lhostejnosti. 

Na tyto problémy jsem se snaţil navrhnout opatření, která by mohla vést 

k usnadnění a zvýšení efektivity vnitropodnikové komunikace a spokojenosti 

zaměstnanců. Zároveň by mé návrhy mohly dopomoci k minimalizaci pracovních 

problémů a k ulehčení práce.  
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Myslím si, ţe cíl této práce se povedl a díky ní jsem se utvrdil ve skutečnosti, ţe 

komunikace je jedním z nejdůleţitějších článků pro správný chod organizace a také 

doufám, ţe mnou zjištěné nedostatky a návrhy na jejich řešení napomohou ke zlepšení. 

Teď jiţ záleţí pouze na manaţerech, jak mé poznatky zhodnotí a případně aplikují. 
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