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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Analýza a vyhodnocení efektivity 

interní komunikace“ především proto, že problém komunikace je v dnešní době velmi 

aktuální. Bez komunikace se neobejdeme ve svém osobním ani pracovním životě. 

Neustále jsme v kontaktu s druhými lidmi. Komunikace je pro nás velmi důležitá, protože 

pomocí ní můžeme vyjádřit své pocity, postoje, názory a myšlenky. Lidem nedělá potíže 

začít komunikovat s druhými lidmi, ale musí umět komunikovat správně. Pokud 

komunikace není správně vedena, může dojít k mnoha potížím a nedorozumění.  

Ve své práci se zabývám interní komunikací, která je důležitou součástí firemní kultury. 

Mnoho manažerů komunikační proces podceňuje. Stává se neustále, že v mnoha 

podnicích nefunguje komunikace mezi nadřízenými a podřízenými tak, jak by měla. 

Velkým problémem je zpětná vazba, která má v rámci komunikace obrovský význam. 

Pomocí zpětné vazby dají podřízení najevo nadřízeným, co si myslí, což pro vedení 

mohou být cenné informace.  

Předmětem mé bakalářské práce, jak z výše uvedeného vyplývá, je interní komunikace.  

Cílem bakalářské práce je zmapovat a vyhodnotit efektivitu interní komunikace v mnou 

vybrané firmě.  

K získání potřebných informací o sledovaném problému ve firmě jsem si zvolila metodu 

dotazování, přesněji techniku dotazníku. Dotazník jsem si vybrala z důvodu zachování 

anonymity respondentů a jejich pracovního vytížení, protože jsem si vědoma toho, že by 

nebylo možné s každým osobně udělat rozhovor.  

Téma své práce jsem se rozhodla řešit na SŠ. Na této škole vyučují jak pedagogové pro 

teoretické vyučování, tak pro odborný výcvik. Se svým dotazníkovým průzkumem jsem 

se zaměřila především na pedagogy pro teoretické vyučování.  

Přínosem mé bakalářské práce je navržení opatření, která mohou problémy, které jsem 

zjistila pomocí dotazníkového průzkumu, zmírnit nebo se je pokusit odstranit. Tato 

opatření by měla přispět ke zvýšení efektivnosti vnitrofiremní komunikace a tím i ke 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 
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2. Charakteristika interpersonální a interní 

komunikace a jejich nástrojů  

2.1  Interpersonální komunikace 

Existuje řada autorů, kteří pojednávají o komunikaci a její charakteristice. Donnelly, 

Gibson a Ivancevich (2004, s. 507) definují komunikaci jako „přenos vzájemného 

porozumění pomocí symbolů“. Uvádějí také, že pokud porozumění není výsledkem 

přenosu, ať už pomocí verbálních nebo neverbálních symbolů, nejde o kvalitní 

komunikaci.  

Jinou definici uvádějí Koontz a Weihrich (1993, s. 507), kteří komunikaci definují jako 

„přenos informací od odesilatele k příjemci za předpokladu, že příjemce informaci 

porozuměl“.  

Bedrnová a Nový (2002, s. 203) vycházejí z toho, že komunikace jako pojem pochází 

z latinského „communicare“, což znamená někomu něco dát a sdílet s někým výměnu 

informací. Interpersonální neboli sociální komunikace je specifický druh komunikace, 

který tito autoři definují „jako výměnu informací mezi jedinci lidského druhu“.  

Jak upozorňují Bedrnová a Nový (2002), šířeji než jen jako výměnu informací pojímá 

interpersonální komunikaci Andrejevová (1984). Podle jejího názoru se z hlediska 

informační teorie při definování a charakteristice komunikace soustřeďuje pozornost jen 

na přenos informace. Velmi důležité jsou však i její změna, formování nebo zkreslování. 

V podmínkách mezilidského styku se to uskutečňuje specificky. Tato autorka spatřuje 

odlišnost interpersonální komunikace od jejích dalších druhů v tom, že předpokládá a 

umožňuje navázání společné činnosti pomocí přenosu informací.  

2.1.1 Vývoj komunikace 

Jak uvádí Hloušková (1998), americký psychiatr Scott Peck, který se zabývá 

mezilidskými vztahy, rozdělil komunikaci do čtyř vývojových fází. Fáze 

pseudokomunikace, fáze manipulativní, fáze odbourávání komunikačních bariér a fáze 

skutečné komunikace.  
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Ve fázi pseudokomunikace se skutečná komunikace pouze předstírá. Jedná se o 

předstírání vědomé i nevědomé nebo o zamlčování některých skutečností. V této fázi lidé 

mluví všeobecně, neosobně a nekonkrétně. Základem pseudokomunikace je vyhýbání se 

konfliktům a unikání od témat, která se jedinec bojí řešit nebo je řešit neumí, anebo se 

snaží získat pro sebe výhody. Podstatné je, že tvůrci komunikace neumějí nebo nechtějí 

reagovat realisticky na individuální rozdíly mezi lidmi, anebo se bojí mluvit o některých 

věcech, protože o nich ani ostatní nemluví. Nevědí si rady s individuálními rozdíly, a 

proto se chovají tak, jako by neexistovaly, anebo se tak chovají, protože je to pro ně 

výhodné. Nechávají si své pocity pro sebe, aby se vyvarovali konfliktům. Absence 

konfliktů není pro komunikaci rozhodující, pravá komunikace může i nemusí probíhat 

bez konfliktů.  

Následuje fáze manipulativní, které se také říká fáze chaosu. V této fázi účastníci 

individuální potřeby vnímají, ale vnímají je jako překážku. Tuto překážku je třeba 

odstranit či napravit. Existuje zde představa, že je něco normální a to, co se od toho liší, 

normální už není. Proto je třeba to „normální“ upřednostnit. Účastníci komunikace bojují 

o to, čí pojetí normality a správnosti zvítězí. Boj může být otevřený nebo skrytý a 

nátlakový nebo manipulativní. Bývá také poziční. Vyhrává ten, kdo má silnější pozici. 

Komunikaci tohoto typu lze velmi často vidět na poradách vrcholového vedení firem.  

Ve třetí fázi, která se nazývá fáze odbourávání komunikačních bariér, je prvním krokem 

pochopení, že všichni lidé nejsou a ani nemohou být stejní. Skutečná komunikace spočívá 

ve schopnosti porozumět druhým a brát je takové, jací jsou. Měli bychom ke všemu 

přistupovat bez škatulek a vzorců. Mezi bariéry komunikace patří především sobectví, 

egocentrismus a nedostatek empatických schopností, ale také očekávání a předpojatost, 

předsudky, ideologie, potřeba něco nebo někoho neustále „napravovat“ a kontrolovat 

ostatní. Doopravdy nemohou naslouchat, slyšet ani porozumět ti, kteří nepřestanou 

očekávat, že všechno bude přesně podle jejich předpojatých představ.  

Poslední fáze je fáze skutečné komunikace. V této fázi účastníci, kteří skutečně umějí 

komunikovat, dovedou poskytnout druhým prostor pro otevřenou komunikaci. Dokáží si 

vážit názoru druhého, i když s ním třeba nesouhlasí, vytváří pro komunikaci pocit bezpečí 

a umožňují ostatním, aby byli otevření a sami sebou. Sami účastníci jsou velmi odvážní, 

protože se otevírají druhým a riskují tím svou zranitelnost. Opravdová komunikace 

existuje jen mezi těmi, kteří otevřeně dokáží přiznat svou nedokonalost. Vybudovat 
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skutečnou komunikaci lze s lidmi vzdělanými i nevzdělanými. Ve firmách to bývá tak, že 

tón komunikace udávají vrcholoví manažeři a ostatní se musí z velké části přizpůsobit.  

2.1.2 Proces komunikace 

Koontz a Weihrich (1993) uvádějí zjednodušený model, ve kterém komunikační proces 

zahrnuje odesilatele, sdělení pomocí kanálu a příjemce. U odesilatele, který má nějaký 

nápad nebo myšlenku komunikace začíná. Tuto myšlenku srozumitelným způsobem 

zakóduje. Pomocí kanálu, který spojuje odesilatele s příjemcem, jsou informace 

přenášeny. Sdělení může být přenášeno dopisem, počítačem, telefonem, telegrafem nebo 

televizí a může mít formu písemnou nebo ústní. Je také někdy možné použít dva nebo i 

více komunikačních kanálů. Např. dva lidé se dohodnou telefonicky a poté si písemně 

potvrdí podrobnosti. Volba komunikačních kanálů z hlediska efektivnosti komunikace je 

velmi důležitá, jelikož těchto komunikačních kanálů existuje velké množství. Příjemce 

musí být schopen myšlenku dekódovat. Komunikace může být přesná, jen pokud 

příjemce i odesilatel používají symboly, které mají stejný nebo podobný význam. Jestliže 

není sdělení porozuměno, nemůže být komunikace dokončena (viz obr. 2.1). 

Obr. 2. 1 Model procesu komunikace 

 

 

 

 

Pramen: Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1993. str. 510 

Podobné členění fází komunikace jako mají Koontz a Weihrich (1993), lze najít i u  

Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (2004). Ti rozeznávají fáze, jako jsou 

vnímání/interpretace, zakódování, sdělení, dekódování a zpětná vazba. Zjednodušeně je to 
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tak, že nějaký jedinec nebo skupina, která je komunikátor, má nápad, informaci nebo 

zprávu, kterou chce předat jinému jedinci nebo skupině neboli příjemci. Aby mohl být 

nápad předán dále, musí jej komunikátor zakódovat neboli převést do smysluplné formy a 

pomocí verbálních nebo neverbálních prostředků poslat jako sdělení. Prostřednictvím 

smyslů příjemce je sdělení přijato a dekódováno neboli převedeno do smysluplné formy 

pro příjemce. Příjemce dá najevo výrazem tváře, kývnutím hlavy nebo jinou akcí, zda 

sdělení porozuměl a tímto způsobem poskytne zpětnou vazbu. V každém prvku se může 

projevit zmatek neboli šum a tím může být zamýšlené sdělené zkresleno nebo 

překrouceno (viz hvězdičky obr. 2.2). 

 
Obr. 2. 2 Model komunikace se zpětnou vazbou 

 

 

 

 

 

 

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

Jiným způsobem k této problematice přistupuje Bělohlávek (1996). Podle něj prochází 

proces komunikace posloupností úrovně významu, kódu, vnímání a přenosu. Tyto úrovně 

se pak dále člení do stádií vzniku myšlenky, kódování myšlenky, vysílání, přenosu, 

příjmu, dekódování a pochopení. Upozorňuje také, že šumy jsou to, co zkresluje význam 

přenášených sdělení a brání efektivnosti komunikace.  

Mezi hlavní šumy bránící komunikaci řadí Koontz a Weihrich (1993) např. hluk, který 

může bránit jasnému myšlení, znehodnocovat kódování může používání nejednoznačných 

symbolů, poruchou komunikačního kanálu může být přenos sdělení přerušen, nepřesný 

příjem může způsobit také malá pozornost, špatnou interpretací slov nebo symbolů může 

být dekódování nepřesné, ke špatnému pochopení sdělení může dojít v důsledku 

předsudků, cizí jazyk, ale také gesta mohou působit „šum“ u mezinárodní komunikace.  
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Jedním z nejdůležitějších prvků efektivní komunikace je zpětná vazba. Na to, jaký je 

rozdíl mezi účinnou a neúčinnou zpětnou vazbou poukazují Bedrnová a Nový (2002). 

Účinná zpětná vazba by měla být jasná, hodnotná, konkrétní, popisující, načasovaná, 

zaměřená pomoci zaměstnanci a v situaci, kdy je zaměstnanec schopen ji přijmout. 

Neúčinná zpětná vazba je nepatřičná, nesrozumitelná, obecná, hodnotící, nečasovaná, 

někdy zaměřená zaměstnance ponížit a zahnat ho do defenzívy.  

Stejně jako proces komunikace, může mít i zpětná vazba několik úrovní. Bělohlávek 

(1996) ji člení do tří úrovní: 

Zpětná vazba na úrovni vnímání, např. odesilatel si ověřuje odpovědí „rozumím“ nebo 

„ano“, že příjemce zprávu skutečně slyšel. Ale odpověď „rozumím“ nepotvrzuje, že 

příjemce zprávu zachytil dokonale. Mohla mu řada věcí uniknout. 

Zpětná vazba na úrovni kódu může mít podobu kompletně zopakovaného pokynu. 

Příjemce je schopen slovo od slova zopakovat zprávu odesilatele. To ovšem ještě 

neznamená, že ji správně pochopil.  

Zpětná vazba na úrovni významu odesilateli ukazuje, že příjemce skutečně pochopil 

správně smysl sdělení. Lze to ověřit kontrolou praktického provedení příkazu. Např. 

vedoucí zjistí, že pracovník práci udělal přesně podle jeho pokynů.  

2.1.3 Druhy a formy komunikace 

Významnou stránkou komunikace je její obsah, tedy to, co odesilatel sděluje. Důležité 

také je, jak to odesilatel sděluje a jak při tom vypadá. Podle mnoha autorů se komunikace 

rozděluje z hlediska znakových systémů, které se při ní využívají, na verbální a 

neverbální.  

Neverbální komunikace 

Jak Bedrnová a Nový (2002) uvádějí, neverbálně lze komunikovat výrazem obličeje, 

dotekem, postojem, oddálením, pohyby, pohledy, gesty, tónem a tempem řeči a dalšími 

projevy, kterými je mimo jiné i úprava svého zevnějšku apod. Není možné se zaměřit 

pouze na jeden prvek komunikace a podle něj si vykládat pohnutky člověka, protože lidé 

komunikují komplexně a takovéto zjednodušení by mohlo komunikaci s lidmi zkreslit.  
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Pomocí těchto signálů lidé vyjadřují to, jak se cítí, co prožívají. Jedním z projevů 

neverbální komunikace je tzv. proxemika. Vyjadřuje vzdálenosti a úhly, které při 

vzájemné komunikaci mezi sebou jedinci zaujímají. Fyzická vzdálenost ve své podstatě 

odpovídá psychické vzdálenosti, vyjadřuje míru intimity mezi dvěma lidmi. V souvislosti 

se vzdáleností se řada autorů zmiňuje o tzv. osobní či sociální zóně. Osobní zóna je určitý 

prostor, který nás obklopuje. U každého člověka se liší a také se liší ve vztahu k různým 

lidem. Existuje několik ochranných zón. Pro blízké, rodiče, děti a partnery je určena ta 

nejužší zóna. O trochu širší je pro lidi, které jedinec zná a od lidí, které potkává poprvé, si 

udržuje největší odstup.  

Největší podíl na celkovém charakteru neverbální komunikace mají mimika a gestikulace. 

Lidé používají gesta obvykle k různým způsobům výpovědi. Bedrnová a Nový (2002) 

člení gesta do 4 skupin. Ilustrace toho, co je sdělováno verbálně, symboly nebo signály, 

mechanismy adaptace a projevy spontaneity.  

Podobný názor jako mají Bedrnová a Nový (2002) lze najít také u Donnellyho, Gibsona a 

Ivanceviche (2004), kteří navíc uvádějí, jak jsou určité signály, symboly nebo gesta 

vnímány v různých zemích. Např. v Americe je kontakt očima vnímán jako signál, který 

znamená jistotu, zájem a čestnost. Naopak v Koreji je dlouhý oční kontakt považován za 

neslušný a nekulturní. V muslimských zemích se za nevhodný považuje kontakt očima 

mezi ženami a muži.  

Verbální komunikace 

Bedrnová a Nový (2002) odlišují verbální komunikaci od neverbální tím, že se u verbální 

komunikace používá specifický znakový systém, kterými jsou řeč a písmo. Aby 

komunikace mohla probíhat bez problémů, nestačí, aby lidé znaly jen významy 

jednotlivých slov, důležité je také to, aby k nim měli podobný vztah a aby chápali stejně i 

danou situaci.  

Důležitou složkou verbální komunikace je kromě jazyka také paralingvistika. Jsou to 

nejrůznější mimoslovní projevy, které řeč doprovázejí, např. vyplňování mezer mezi 

slovy nebo větami různými slovními či zvukovými parazity, opakování slov. Pokud je 

výskyt negativně zbarvených paralingvistických jednotek častější, znamená to většinou 

projev úzkosti nebo nejistoty. Může to však být způsobeno i nízkou jazykovou kulturou 

mluvčího.  
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Formy verbální komunikace se podle Bedrnové a Nového (2002) dělí na formu 

mluvenou, která se dále člení na dialog, komunikaci v malé skupině a komunikaci ve 

velké skupině a dále pak na formu písemnou. Hloušková (1998) navíc uvádí, že 

komunikace může mít také formu elektronickou. Ta se realizuje prostřednictvím telefonu, 

počítače, modemu apod.  

Jak se Bedrnová a Nový (2002) shodují s Hlouškovou (1998) nejčastěji používanou 

formou komunikace je mluvená řeč neboli komunikace „tváří v tvář“. Podle Bedrnové a 

Nového (2002) spolu účastníci komunikují přímo, nezáleží na jejich počtu a ani na tom, 

zda jsou spolu v bezprostředním kontaktu. Jednou z nejrozpracovanějších forem 

komunikace je dialog. V průběhu dialogu dochází k výměně rolí mezi posluchačem a 

mluvčím. Důležité pro úspěšnou komunikaci je, aby posluchač skutečně naslouchal 

mluvčímu, aby naslouchal aktivně. Když se komunikace účastní více než dvě osoby a 

méně než třicet osob, jde o komunikaci v malé skupině, např. pracovní porada. 

Komunikace ve velké skupině je specifická absencí přímé zpětné vazby. V této 

souvislosti se hovoří o rétorice. V rámci ní záleží na schopnostech mluvčího srozumitelně 

se vyjadřovat a přitom přihlížet ke konkrétnímu publiku, od kterého většinou nemá 

bezprostřední zpětnou vazbu.  

Písemná komunikace je málo bezprostřední. V současné době se již tak často jako dříve 

nevyužívá klasických dopisů, zejména v úředním styku, ale spíše zjednodušených forem, 

jako jsou fax nebo počítač. Výhodou písemné komunikace je, že sdělení je uchováno a 

může se použít i zpětně pro kontrolu. V podniku mezi písemné dokumenty patří zejména 

zprávy, záznamy z porad, různé výkazy, písemné pokyny či nařízení, ale také firemní 

časopis, nástěnky a další informační tiskoviny. Dnes je i v těchto případech více 

využíváno počítačových sítí, což písemnou komunikaci zefektivňuje a zjednodušuje.  

S formami komunikace velmi úzce souvisejí prostředky, jimiž komunikace probíhá. Jsou 

to např. rozhovory, porady, diskuse, telefonní rozhovory, noviny, časopisy, vzkazy, 

dopisy, příkazy, nástěnky, videofilmy, komunikace přes PC, různé akce apod.  

2.1.4 Komunikační dovednosti 

Bedrnová a Nový (2002) charakterizují základní dovednost komunikovat tak, že člověku 

nedělá potíže začít hovořit s druhým člověkem. Jeho sociální citlivost a současně i 
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schopnost domluvit se, což znamená svá sdělení formulovat vždy taktně a srozumitelně, 

zaručují jeho úspěch v nejrůznějších kontaktech a vztazích s ostatními lidmi a při jejich 

ovlivňování. Mezi nejdůležitější komunikační dovednosti patří nejen dovednost 

komunikovat a umění argumentace, ale i schopnost naslouchat.  

Pokud lidé chtějí prosadit svůj názor, vystupuje zde do popředí umění argumentace. 

Účastník komunikace musí dobře umět své myšlenky zformulovat a sdělovat je přiměřeně 

druhému účastníkovi komunikace, který má obvykle na danou problematiku zcela odlišný 

až protikladný názor. Přiměřeně sdělovat znamená sdělovat stručně, věcně, srozumitelně, 

nezacházet do podružných souvislostí, zdržovat se emocí, nenapadat druhou stranu, 

nepoužívat nevhodné nebo urážlivé formulace.  

Další komunikační dovedností je schopnost naslouchat. Tato schopnost je velmi důležitou 

součástí komunikace. Právě jako jednu z hlavních bariér efektivní komunikace považuje 

Bělohlávek (1996) neschopnost lidí naslouchat druhým. Podle něj jsou lidé příliš 

soustředěni na své problémy, na předvedení vlastních názorů, nedokáží sledovat pozorně 

řeč druhého. Ze sdělení jiné osoby zachytí běžný posluchač v průměru jen 50%. S délkou 

rozhovoru pozornost posluchače rychle klesá až na 25%. Může to být dáno jak nedostatky 

řečníka, který nedokáže zaujmout, tak překážkami na straně posluchače. Hurst (1994) 

spatřuje překážky v naslouchání v neschopnosti se koncentrovat, zaujatosti, soustředění se 

na další bod, v nedostatku porozumění pro sdělované informace a jejich důležitosti a také 

v nedostatku zájmu a nevhodně zvoleném prostředí.  

2.2  Interní komunikace organizace 

Hloušková (1998) definuje interní komunikaci jako propojení firmy pomocí komunikace. 

Tento jev zahrnuje jak komunikaci, která se uskutečňuje uvnitř firmy zaměstnanci, tak 

komunikační vliv firemní kultury na všechny zaměstnance ve firmě. Vnitrofiremní 

komunikace ovlivňuje firemní kulturu a vyjasňuje hodnoty firmy, protože díky ní si 

zaměstnanci firmy vytvářejí své názory a postoje ke všemu, co se děje ve firmě. Navíc je i 

nástrojem motivace a motivačního propojení firmy.  

Podobný názor jako u Hlouškové (1998) lze najít také u  Koontze a Weihricha (1993, s. 

507), kteří považují „komunikaci za prostředek, kterým jsou lidé v organizaci vzájemně 

propojeni, aby mohli dosáhnout společného cíle“. To je základním úkolem interní 
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komunikace. Bez možnosti komunikace by skupina lidí nemohla fungovat, protože by 

nebylo možné koordinovat její činnost tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů.  

2.2.1 Funkce a cíle komunikace 

Koontz a Weihrich (1993, s. 507) považují za hlavní funkci komunikace „zabezpečit 

sjednocení veškerých činností organizace“. Komunikace představuje prostředek, díky 

němuž lze dosáhnout změn zabezpečujících blaho podniku. Komunikace integruje 

manažerské funkce, proto je velmi důležitá pro interní fungování podniku. Interní 

komunikace je v podniku potřebná pro stanovení a sdělování cílů podniku, pro zpracování 

plánů, kterých je zapotřebí pro dosažení cílů, pro efektivní a výkonné organizování 

materiálních i lidských zdrojů, pro výběr, rozvoj a hodnocení pracovníků, dále pro 

vedení, přikazování a vytváření takového pracovního prostředí, které by bylo vhodné a 

nakonec pro kontrolování. 

Komunikace usnadňuje vykonávání manažerských funkcí a propojuje podnik s vnějším 

prostředím (viz obr. 2.3). Díky komunikaci se podniky stávají otevřeným systémem, který 

je v interakci s vnějším prostředím. 

Obr. 2. 3 Účel a funkce komunikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pramen: Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1993. str. 509 
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Odlišným způsobem k funkci komunikace přistupují Tubbs a Moss (1991). Ti rozlišují tři 

funkce komunikace. Funkci příkazovou, funkci relační a funkci mnohoznačnou. 

Výsledkem příkazové funkce je sladění mnoha vzájemně závislých členů organizace. 

Relační funkce dovoluje členům organizace „vytvořit a udržet výnosný podnik a osobní 

vztahy s ostatními členy organizace“. U mnohoznačné funkce jsou volby v organizační 

struktuře často prováděny za velmi nejednoznačných okolností. Cíle organizace nemusí 

být jasné a souvislost, v níž je potřebná volba prováděna, může být nejasná.  

Hloušková (1998) formuluje cíle interní komunikace do čtyř bodů. Vytváření a změna 

postojů, a tím také změna pracovního chování zaměstnanců ve firmě, vzájemné 

pochopení mezi vedením a výkonnými zaměstnanci a spolupracujícími útvary, informační 

a motivační propojení firmy, fungování zpětné vazby v komunikačním systému.  

Aby těchto cílů bylo dosaženo, musí se vytvořit příznivé podmínky. Těmito podmínkami 

jsou např. že každý zaměstnanec ve firmě zná cíle firmy, příjme je a je ochotný je 

realizovat. Všichni znají pravidla a každý ví, co se od něj očekává. Všichni mají potřebný 

počet informací pro svou práci. Manažeři vědí, jaké změny je třeba v budoucnu udělat a 

znají předpoklady svých podřízených. Aby vnitrofiremní spolupráce byla usnadněna, tak 

se podporují formální i neformální pracovní vztahy. Manažerům je od jejich podřízených 

poskytována zpětná vazba apod. 

2.2.2 Komunikační toky v organizaci 

Na základě různých komunikačních toků neboli kanálů, probíhají informace uvnitř firmy 

všemi směry. Holá (2006) definuje komunikační kanál jako cestu z místa vzniku 

informace až na místo určení a zase zpět. Komunikační kanál je efektivní, pokud příjemce 

informaci obdrží včas a rozumí jí a reaguje na ni zpětnou vazbou. 

Řada autorů uvádí, že komunikační toky mají směry vertikální, horizontální a diagonální. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) navíc dělí vertikální komunikaci na sestupnou a 

vzestupnou (viz obr. 2.4).  
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Obr. 2. 4 Komunikace v organizacích 

 

Pramen: Donnelly, J., H., Gibson, J., L., Ivancevich, J., M. Management 2004, str. 513 

Sestupná komunikace 

Tato komunikace probíhá od zaměstnanců na vyšší organizační úrovni až 

k zaměstnancům, kteří jsou na nižších stupních řízení. Na této definici se shodují 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004), Koontz a Weihrich (1993) i Tubbs a Moss (1991). 

Podle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (2004) je sestupná komunikace občas 

nepřesná. Sestupnou komunikací se přenášejí popisy práce, informace o procedurách, 

metodách práce, o situaci v podniku, o názoru vedoucího na pracovní výkon podřízených 

apod.  

Podle Koontze a Weihricha (1993) sestupná komunikace využívá ústní a písemnou 

komunikaci. Příkladem informací, které se touto cestou přenášejí jsou instrukce, 

rozhovory, telefonické rozhovory a komunikace prostřednictvím reproduktorů. Písemná 

komunikace je realizována prostřednictvím dopisů, příruček, brožur, memorand a 

elektronicky přenášených informací.  

Vzestupná komunikace 

Tubbs a Moss (1991) definují vzestupnou komunikaci jako proces, pomocí něhož nápady, 

pocity a představy zaměstnanců na nižším stupni řízení jsou sdělovány těm na 

nadřízených pozicích. Koontz a Weihrich (1993) mají na tuto problematiku stejný názor. 

Uvádějí, že komunikace probíhá od podřízených k nadřízeným až na vrchol v organizační 
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hierarchii. Tento tok informací je však někdy poškozován manažery, kteří nepřipouštějí, 

aby se zejména nepříznivé informace dostaly k jejich nadřízeným. Vyžaduje se však 

objektivní přenos informací, aby mohla být správně učiněna kontrola, a aby bylo 

dosaženo efektivního řízení celé organizace.   

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) vycházejí z toho, že organizace potřebují efektivní 

vzestupnou komunikaci ve stejné míře, jako potřebují komunikaci sestupnou. Ve větších 

organizacích lze efektivní vzestupné komunikace těžko dosáhnout. Mezi nástroje této 

komunikace patří schránky na návrhy a připomínky, skupinové schůze a porady, hlášení 

vedoucích pracovníků a procedury, které se týkají žádostí a stížností.  

Horizontální komunikace 

Horizontální komunikace bývá též nazývána komunikací laterální. Bělohlávek (1996) 

vymezuje horizontální komunikaci jako komunikaci mezi útvary nebo zaměstnanci na 

stejné úrovni řízení. Je typická pro organizace, které mají progresivní formy 

organizačních struktur. Dává prostor pro týmovou práci a umožňuje pružnost a 

přizpůsobení.  

Jak Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) upozorňují, že je tato komunikace často 

přehlížena a nejsou pro ni vytvářeny podmínky. Výsledky jednoho šetření uvádějí, že více 

než 60% zaměstnanců organizací tvrdí, že je u nich horizontální komunikace neefektivní. 

Tubbs a Moss (1991) zdůrazňují, že efektivní horizontální komunikace v organizacích je 

velmi důležitá, aby byla práce zaměstnanců dobře koordinována.  

Diagonální komunikace 

Bělohlávek (1996) definuje diagonální komunikaci jako komunikaci mezi zaměstnanci 

z různých útvarů a různých úrovní řízení. Obvykle bývá využívána v organizacích 

řízených demokraticky. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) se zmiňují, že tato 

komunikace je v organizaci nejméně používaná, i když je důležitá v každé situaci, kdy 

členové organizace nemohou efektivně komunikovat jinými kanály. Je lepší využívat 

diagonální komunikaci, než vzestupnou a pak horizontální. Diagonální komunikace 

zkracuje čas a usnadňuje práci v organizaci.  
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2.2.3 Nástroje interní komunikace 

Ve firmě probíhá komunikace v několika základních formách. Holá (2006) rozděluje 

komunikaci na formu osobní a písemnou. Využití jednotlivých forem závisí na tom, jak 

důležitá je konkrétní komunikace nebo na jejím druhu. Vzájemná znalost komunikujících 

je také velmi důležitá pro volbu formy komunikace. Nelze obecně definovat, která 

z forem komunikace je efektivnější, neboť je každá v určitých podmínkách více či méně 

efektivní.  

Mezi nejdůležitější prostředky osobní komunikace řadí Holá (2006) tyto: 

Týmové porady jsou častým nástrojem vedení týmu, řízení pracovního výkonu týmu i 

jednotlivců. Jejich efektivnost je závislá na přípravě a strukturovaném průběhu. Je nutné, 

aby před konáním porady byli všichni účastníci seznámeni s programem i se zápisem 

z minulé porady. Cílem porady je kontrola splněných úkolů, zadávání nových a 

prohloubení týmové spolupráce. Poradu musí vést jedna osoba, která ji efektivně 

moderuje a musí mít jasný začátek i konec.  

Firemní mítinky a interní prezentace jsou určeny pro celofiremní setkání zaměstnanců. 

Náplní tohoto shromáždění bývá nejčastěji prezentace strategických cílů, výsledky a 

úspěchy uplynulého období, chystané změny v organizaci, odměňování zaměstnanců a 

nastartování firmy do nového období. Mítink je výchozí pro práci interních PR. Musí 

vždy zahrnovat dostatečný prostor pro otevřenou diskuzi a bývá proto spojen s neformální 

společenskou akcí.  

Interní školící programy jsou programy, které slouží pro konkrétnější projednávání 

zamýšlených strategií, taktik a jednotlivých cílů firmy. Objasňování záměrů přináší 

pochopení a přijetí cílů zaměstnanci a to odstraňuje pochyby a nejistotu. Interní školení 

jsou vhodným nástrojem pro sdílení znalostí a předávání know-how.  

Den otevřených dveří je doba vymezená pro možnost diskuze a objasňování. Je vhodným 

nástrojem PR pro větší i menší firmu a svědčí o organizovaném time-managementu 

manažerů. Manažeři mohou tuto příležitost nabídnout zaměstnancům k objasnění různých 

záležitostí firmy. Četnost akcí závisí na velikosti firmy a také na tom, jaký je její postoj 

ke komunikaci.  
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Konzultace je příležitost pro komunikaci mezi zaměstnanci, a to nejen mezi manažery a 

jejich podřízenými. Četnost a doba trvání konzultací závisí na vůli a ochotě manažera 

k diskuzi se zaměstnanci. Konzultace musí být organizovány, aby nenarušovaly pracovní 

program manažera.  

Manažerské pochůzky po pracovišti jsou jedním z nástrojů, které poskytují manažerům 

zpětnou vazbu. Jsou příležitostí pro zaměstnance, kteří nejsou tak odvážní, obávají se 

konfrontace a sami neiniciují vyjasnění skutečností. Vychází ze schopností a dovedností 

manažera, který může projevit první impuls k diskuzi. Manažer by si měl uvědomit, že je 

zapotřebí odložit zpětnou vazbu na později, aby se mohly získané informace vyhodnotit. 

Výhodou manažerských pochůzek je pravidelnost, pozitivní naladění, schopnost 

naslouchat a povzbudit a také projevení zájmu o zaměstnance.  

Společenské a sportovní akce jsou vhodnou příležitostí pro získání zpětné vazby i pro 

neformální diskuse. Tyto akce jsou většinou spojené s interní prezentací nebo 

s posilováním týmové spolupráce. V takovéto neformální diskuzi se zaměstnanci mohou 

osmělit a projevit zájem o nevyjasněné skutečnosti nebo projevovat své názory na 

fungování firmy. Společenské akce jsou také velmi vhodnou příležitostí pro seznámení 

rodinných příslušníků zaměstnanců s firmou.  

Komunikace prostřednictvím médií 

Do této kategorie se řadí písemná, vizuální a audiovizuální forma. Pro hromadná sdělení 

větší skupině zaměstnanců se využívá písemná komunikace. Jejím cílem je informovat 

větší počet zaměstnanců, v co nejkratším čase. Písemná forma se také využívá tam, kde je 

potřeba zdůraznit váhu psaných dokumentů. Písemné dokumenty ovlivňuje rozvoj 

informačních technologií. Elektronická forma, která nahrazuje papírovou formu, 

umožňuje efektivní distribuci, sdílení a archivaci dokumentů pomocí interní podnikové 

sítě, elektronické pošty a podnikového intranetu. Papírová forma v interní komunikaci se 

nikdy zcela nevyloučí, např. z toho důvodu, že je nepohodlné číst delší zprávy 

prostřednictvím počítače. Holá (2006) sem řadí tyto prostředky komunikace: 

Vizuální a audiovizuální forma komunikace bývá ve firemní komunikaci využívána pro 

školící a instruktážní účely, ale také při poradách a vnitrofiremních akcích. Lze ji také 

využít jako úvodní informační film pro nové zaměstnance, který bude umístěn na 

podnikovém intranetu apod. Je možné se setkat také s přenosem hlasu a obrazu 
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komunikujících při videokonferencích. Tato forma se mění ve formu ústní komunikace, 

neboť je zde opět možnost okamžité interakce.  

Výroční zprávy jsou součástí business plánu a jejich cílem je poskytnout aktuální a 

důležité informace o firmě. Jsou určeny pro vnější i vnitřní veřejnost. Výroční zpráva by 

měla vyznívat pozitivně a mít důraz na úspěchy, zároveň však nesmí být zkreslená a musí 

odpovídat skutečnosti.  

Manuály činností mohou ve fungování firmě velmi pomoci. Jsou to např. popisy práce 

jednotlivých zaměstnanců, jejich kompetencí, zodpovědností, návazností na ostatní 

činnosti a přehled úkolů a činností, které z dané pozice vyplývají. Napomáhají orientaci 

zaměstnanců ve firmě a jejich adaptaci. 

Firemní časopis, bulletin a noviny jsou oblíbeným komunikačním kanálem ze strany 

zaměstnanců i ze strany vydavatele. Obsahují přehled budoucích akcí, rekapitulaci 

minulých, výsledky testování produktů firmy, co se o firmě píše, ale také různá jubilea, 

ocenění, představení nových zaměstnanců, práce jednotlivých týmů apod.  

Nástěnky jsou vhodné, pro svou jednoduchost a spolu se schránkou pro názory, dotazy a 

příspěvky zaměstnanců tvoří oboustranný komunikační kanál. Informace na nástěnce lze 

jednoduše aktualizovat. Velmi důležité je mimo jiné vhodné umístění nástěnky.  

On-line nástěnka a intranet je interní elektronická síť podniku. Je majetkem firmy a 

přístup do ní mají pouze zaměstnanci a další oprávněné osoby. Kromě sdílení interních 

webových stránek umožňuje intranet také interní komunikaci prostřednictvím e-mailů 

nebo on-line komunikátorů. Intranet lze využít jako on-line nástěnku, kde zaměstnanci 

najdou vše, co je potřeba o firmě a jejím fungování vědět.  

Firemní televize a firemní rozhlas mohou přinášet aktuální informace a zpravodajství ze 

života firmy, stejně jako firemní časopis nebo noviny. Pomocí těchto prostředků může být 

pro zaměstnance přenos informací zábavnější a přijatelnější.  

Jiné prostředky a formy interní komunikace 

Existují další možnosti, jak může firma projevit zájem o vzájemně fungující vztah se 

zaměstnanci. Firma komunikuje také svými činy, vizí, plány, úspěchy, neúspěchy, 

hodnocením a odměňováním, symboly, stylem řízení, pracovními podmínkami, pověstí 



    17    
 

apod. Mezi prostředky této komunikace patří např. firemní předměty a dárky, nabídka 

firemních produktů a služeb zaměstnancům a firemní oblečení. 

2.2.4 Problémy a nedostatky v komunikaci 

V interpersonální i interní komunikaci je možné se setkat s řadou komunikačních bariér. 

Jedná se o různé druhy problémů, nedostatků a poruch. Bedrnová a Nový (2002) rozlišují 

poruchy vnější a vnitřní. Mezi vnější rušení komunikace patří nadměrný hluk, cizí osoba 

v místnosti, nepohodlná židle, přílišné horko či chladno apod. Vnitřní poruchy se dělí na 

momentální (fyzické a psychické) a dlouhodobější (osobnostní). Mezi vnitřní fyzické a 

psychické faktory Bedrnová a Nový (2002) řadí nepříznivý fyzický stav účastníka 

komunikace, bolest hlavy, pociťovaný časový stres apod.  

Poruchy v komunikaci jsou považovány za jeden z největších problémů. Jak Koontz a 

Weihrich (1993) upozorňují, komunikační problémy bývají příznakem mnohem 

vážnějších problémů, jako jsou např. špatné plánování, nevhodná organizační struktura a 

nejasné standardy výkonnosti. Překážky v komunikaci se mohou objevit ve všech fázích 

komunikačního procesu.  

Koontz a Weihrich (1993) uvádějí tyto překážky: nedostatečné plánování, nejasné 

předpoklady, špatně vyjádřené sdělení, sémantická nejasnost, komunikační překážky 

v mezinárodním prostředí, ztráty při přenosu, neosobní komunikace, špatné naslouchání a 

unáhlené hodnocení, nedostatečná doba na přípravu změny, nedůvěra, hrozby a obavy, 

přemíra informací a jiné komunikační překážky, které souvisí s tím, že lidé mají sklon 

slyšet jen to, co chtějí a vše ostatní ignorují. Překážky souvisí také s postojem lidí, kterým 

je ovlivňován jejich sklon ke způsobům jednání. Komunikační překážkou může být také 

různé postavení a různá moc odesilatele a příjemce.  

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) uvádí další nejobvyklejší bariéry komunikace. Jsou 

jimi např. odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností aktérů komunikace, jejich 

selektivní vnímání, špatná schopnost naslouchat a hodnotit sdělení. Komunikaci mohou 

komplikovat i sémantické problémy, věrohodnost zdroje, filtrování, komunikační 

přetížení a časová tíseň. 

Podle Hlouškové (1998) jsou problémy vnitrofiremní komunikace v českých zemích např. 

zastaralá organizace práce, nedostatečná otevřenost komunikace, nedostatečná zpětná 
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vazba, hierarchický rozhodovací proces a příliš vysoká hierarchická struktura, 

nedostatečná snaha a zájem pochopit svého komunikačního partnera, jednosměrná 

firemní komunikace.  

2.2.5 Zefektivnění komunikace v organizaci 

Bedrnová a Nový (2002) považují za efektivní takovou komunikaci, při níž za 

vzájemného respektování dochází mezi zaměstnanci k účelné výměně informací. 

Dostatečně efektivní interní komunikace by měla umožňovat ovlivňování a odpovídající 

zpětnou vazbu. Pro efektivní komunikaci je také důležitá pozitivní orientace a pozitivní 

myšlení jejích účastníků. Účastníci komunikace v ní vidí inspiraci a poskytuje jim 

příležitosti a výzvy.  

Efektivnost komunikace lze posuzovat také podle dosažení očekávaných výsledků. 

Koontz a Weihrich (1993) doporučují několik pravidel, které umožňují překonávat 

překážky efektivní firemní komunikace. Odesilatel musí přesně vědět, co chce sdělit. Je 

důležité při kódování i dekódování použít symbolů známých pro obě strany. Plánování a 

pečlivá příprava komunikace jsou velmi důležité. Je třeba zvážit míru potřeby informací u 

příjemce. Reakci příjemce sdělení ovlivňuje tón hlasu, volba jazyka a shoda mezi tím, co 

se říká a jak se to říká. Pomocí zpětné vazby lze zjistit, zda příjemce sdělení pochopil. 

Komunikace je mnohem více, než jen přenos informací, protože zahrnuje i emoce. 

Odpovědnost za efektivní komunikaci nese odesilatel i příjemce.  

Manažeři, kteří se snaží stát lepšími komunikátory, musí usilovat o to, aby jim bylo 

rozuměno, ale také o to, aby sami rozuměli. Mezi metody pro zlepšení komunikace řadí 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) prověřování, využívání zpětné vazby, regulování 

informačních toků, empatii, zjednodušování jazyka, efektivní naslouchání a využívání 

„šuškandy“. „Šuškanda“ je neoficiálním komunikačním kanálem existujícím v každé 

organizaci a často bývá rychlejší, než oficiální systém.  

Tento výčet doplňují tito autoři také o zlepšení komunikace prostřednictvím vyjednávání. 

Stejně jako  Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004), tak i Bedrnová a Nový (2002) 

charakterizují vyjednávání jako proces, v němž se dvě nebo více stran pokoušejí najít 

společné řešení, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné.  
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Hloušková (1998) zaměřuje pozornost na základní předpoklady fungování komunikace. 

Jsou jimi např. odpovídající organizace práce, odborná i lidská kvalita managementu, 

kvalifikovaná personální strategie a její kvalitní realizace, pravidelně fungující zpětná 

vazba v obou směrech, výcvik vrcholového vedení firmy v efektivní komunikaci, 

dodržování komunikačních zásad a komunikační etiky vedoucími pracovníky, úzká 

spolupráce vrcholového vedení firmy s ostatními vedoucími pracovníky a osobní příklady 

manažerů.  

Tato autorka také upozorňuje, že z výše uvedených jsou pro fungování interní 

komunikace nejdůležitějšími podmínkami odpovídající organizace práce a jasná 

personální strategie firmy. Za kvalitu interní komunikace má nejvyšší odpovědnost 

vrcholové vedení. Vrcholoví manažeři by měli chápat a správně realizovat svou 

komunikaci činy, protože tato komunikace je v jejich postavení rozhodující. Měli by také 

umět své činy vysvětlit tak, aby byly správně pochopeny. Velkou chybou manažerů je, 

když si myslí, že oni nemusí nikomu nic vysvětlovat, ale je důležité, aby jim i ostatní 

porozuměli. Efektivní komunikace nemůže existovat bez vzájemného porozumění.  
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3. Popis vhodné techniky sociologického průzkumu 

a jeho příprava ve vybrané firmě 

3.1  Sociologický průzkum 

Podle Nového (1997) je sociologický výzkum chápán jako „cílevědomé, systematické a 

organizované získávání, zpracovávání a interpretaci informací o sociální dimenzi 

objektivní reality“. Ve své bakalářské práci však nebudu provádět sociologický výzkum, 

protože ten mohou provádět pouze odborníci s dlouholetou praxí. Já jsem schopná provést 

pouze sociologický průzkum. Sociologický průzkum je zaměřen především na zmapování 

sociální reality a zjišťuje možné příčiny problému jen do omezené míry.  

Jak Bedrnová a Nový (2002) upozorňují, jsou s empirickým průzkumem a testováním 

v expertizách spojeny nově získané informace a způsoby jejich získávání. Průzkumy se 

vytváří k různým skutečnostem případ po případu, a proto se jednotlivé průzkumy od 

sebe obsahově a metodicky liší. Průzkumy lze srovnávat jen v rámci jednoho šetření a 

v rámci jedné techniky.  

Informace využívající se v expertizách pro management a personální řízení jsou 

informace o osobnosti člověka, o sociálním okolí, o organizaci a o kultuře organizace. 

Využívají se také informace o podmínkách působení člověka, kterými jsou informace 

ekonomické, technické, právní a demografické.  

Nový (1997) konstatuje, že v podniku bývá sociologický průzkum využíván, když 

proběhly určité změny a došlo k některým negativním jevům, jako jsou snížení kvality 

výroby nebo zvýšená fluktuace apod. Dále je využíván také před uskutečněním 

organizační změny, aby mohl předem identifikovat zdroje konfliktů a další negativní 

dopady.  
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3.1.1 Etapy sociologického průzkumu 

Nový (1997) rozděluje empirický sociologický průzkum do tří základních etap: 

Přípravná etapa 

Je to nejnáročnější a také nejdůležitější etapa, která představuje sled základních kroků, 

které ovlivní množství a kvalitu získaných informací. Jejím završením je zpracování 

projektu, který obsahuje formulaci cíle průzkumu, charakteristiku problémové situace, 

stanovení pracovních hypotéz, vymezení objektu a předmětu průzkumu, stanovení 

zkoumaného vzorku, určení místa a času realizace průzkumu, časový harmonogram, 

rozpočet nákladů a nástroje sloužící k získávání empirického materiálu, jako jsou 

rozpracovaná technika sběru dat a interpretační plán.  

Realizační etapa 

Tato fáze se orientuje především na vlastní získávání informací předložením a vyplněním 

dotazníků, anketních  lístků, uskutečněním rozhovorů apod. Realizační fáze se skládá 

z řady činností, které musí být koordinovány, řízeny a organizovány. Nároky, kterou jsou 

kladeny na tuto řídící práci, jsou závislé na rozsahu průzkumné akce. 

Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace 

Poslední etapa se zaměřuje na statistické zpracování empirických dat a následně na jejich 

přeložení z jazyka statistiky do jazyka sociologie. V interpretaci je prvním krokem prostý 

popis existence jevů. V dalších krocích se posuzuje, zda statisticky významné souvislosti 

mezi jevy potvrzují možné faktické a věcné souvislosti, zda směr závislosti odpovídá 

vztahu příčiny a následku.  

Závěrečná zpráva o průzkumu obsahuje průběh průzkumu, jeho obsahové, organizační a 

metodické záležitosti. Lze v ní najít úvod, který obsahuje vysvětlení smyslu a cílů 

průzkumu, dále pak popis použité metody a zkoumaného souboru podle objektivních 

znaků, vlastní poznatky průzkumu, členění v souladu s hypotézami do samostatných 

celků i dílčích závěrů a nakonec závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi, hlavní 

poznatky a nastínění problémů pro další řešení.  
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3.1.2 Charakteristika dotazníku 

Podle Surynka, Komárové a Kašparové (2001) bývá získávání dat nejdůležitější a 

nejcitlivější operací empirického průzkumu. Surynek, Komárová a Kašparová (2001) i 

Bedrnová a Nový (2002) člení metody průzkumu do čtyř základních kategorií podle 

charakteru zdroje informací. Jsou jimi dotazování, pozorování, experiment a analýza 

věcných skutečností. Nový (1997) doplňuje tento výčet o metodu zvanou dokumentární 

prameny a místo analýzy věcných skutečností uvádí speciální techniky.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala metodu dotazování. Bedrnová a Nový (2002) 

definují dotazování jako nejběžnější a nejčastěji využívanou metodu sběru empirickým 

dat, která je založena na výpovědích respondentů. Nejčastěji používané dotazovací 

techniky jsou dotazník, anketa a rozhovor. Podle Surynka, Komárové a Kašparové (2001) 

se dotazování člení na adresné a neadresné. Pro neadresné dotazování se používá anketa a 

pro adresné dotazník. Z těchto technik jsem zvolila techniku dotazníku.  

Dotazník jako písemné dotazování je velmi rozšířeným způsobem získávání informací 

prostřednictvím písemných výpovědi respondentů. Surynek, Komárová a Kašparová 

(2001) i Pavlica (2000) spatřují podstatu dotazníku v tom, že respondent sám písemně 

odpovídá na otázky. Výhodou dotazníku je, že je levnější než rozhovor, nedochází 

k ovlivnění tazatelem a respondent si sám určí dobu pro zodpovězení otázek. 

Nevýhodami pak jsou nižší návratnost oproti osobního dotazování, respondenti si mohou 

své odpovědi promyslet, a proto nejsou spontánní, nemožná kontrola, zda dotazník 

vyplnil ten, komu byl adresován nebo někdo jiný a nejsou pod kontrolou podmínky 

vyplňování dotazníku.  

Nový (1997) i Surynek, Komárová a Kašparová (2001) se shodují na rozdělení otázek 

dotazníku na otevřené, uzavřené a polootevřené. Jak uvádí Nový (1997), otevřené otázky 

mají podobu dotazu s možností volného vyjádření odpovědi. Používá se tam, kde je nutné 

znát všechny možné odpovědi a kde není dostatek poznatků pro zformalizování otázky 

předem. Nevýhodou je obtížnější zpracování výsledků.  

Uzavřené otázky mají zformulován dotaz i vyčerpávající varianty odpovědí. Zpracovávají 

se na rozdíl od otevřených otázek dobře, ale není možné prostřednictvím nich registrovat 

změny spojené s výskytem nového, dříve neidentifikovaného jevu.  
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Otázky polouzavřené mají také zformulován dotaz i uvedeny varianty odpovědí, ale na 

rozdíl od uzavřených otázek mají také jednu variantu, která není naformulovaná a tím 

poskytuje respondentovi volnost ve vyjádření. Tímto způsobem se eliminuje základní 

nedostatek uzavřených otázek.  

Toto členění Surynek, Komárová a Kašparová (2001) doplňují ještě o rozdělení na otázky 

přímé a nepřímé. Přímé otázky jsou formulovány tak, že respondentovi je smysl dotazu 

zřejmý. Opakem přímých otázek jsou otázky nepřímé. Nepřímé otázky mají pro 

respondenta zjevný a samozřejmý význam, ale za tímto významem se skrývá význam 

další, který je více nebo méně skrytý. Tyto otázky se používají v průzkumech 

psychologických a sociálně psychologických.  

Nový (1997) připomíná, že otázky v dotazníku by se měly logicky odvíjet. Avšak 

respondent nesmí prohlédnout záměr autora dotazníku. Je třeba také dbát na to, aby první 

otázka v dotazníku respondenta příznivě naladila a motivovala ho k pokračování ve 

vyplňování. Následuje blok otázek obtížných formou i obsahem, protože respondent ještě 

není unaven. Dále pak by měla pro oddech následovat mírně obtížná část a poté opět další 

blok obtížnějších otázek. Na závěr patří otázky snadné, které už nevyžadují plné 

soustředění respondenta.  

Mezi jednotlivými otázkami může být vytvořen vztah závislosti. Jedna varianta odpovědi 

předpokládá nebo vylučuje odpovědi na otázku následující. Těmto otázkám se říká otázky 

filtrační. Otázka může také svým charakterem vyvolat tendenci k určité odpovědi na 

následnou otázku. Tento jev je nazýván haló – efektem. Pokud je tento jev v dotazníku 

objeven až po uskutečnění terénního šetření, není možné interpretovat odpovědi na tyto 

otázky. Nutné je se vyvarovat také otázek sugestivních, u kterých odpověď respondenta 

předurčuje forma dotazu. Stejného efektu je v jistém smyslu možné dosáhnout i otázkami 

stereotypními.  

Tvorba otázek a sestavování dotazníku je intelektuálně náročná práce. Jde o tvůrčí práci a 

schopnosti pro ni se získávají studiem příslušné a rozsáhlé odborné literatury, ale také 

prostřednictvím zkušeností, pokusů a omylů.  
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3.2 Představení vybrané firmy 

Firma, kterou jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci, se nachází 

v Moravskoslezském kraji a je středoškolskou vzdělávací institucí. Uchazečům nabízí 

studium v tříletých oborech vzdělání s výučním listem a ve čtyřletých oborech vzdělání 

s maturitou. Absolventům, kteří již vlastní výuční list, nabízí také dvouleté nástavbové 

studium.  

Historie této vzdělávací instituce je datována od poloviny 60. let 20. století. V průběhu 

existence školy došlo k výstavbě dvou nových budov, kde byl nejprve umístěn domov 

mládeže pro ubytované žáky a posléze zde byla přestěhována i škola. Po celou dobu 

fungování školy její vedení dbalo na zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, 

což začátkem 90. let vyústilo v rozšíření nabídky učebních oborů. V roce 2008 byla 

provedena zatím poslední úprava oborového portfolia, která byla reakcí na požadavky 

trhu práce a zájmu o studium v jednotlivých oborech.  

Dnešní rozsah oborů lze považovat za důsledek více než 40-ti letého vývoje v oboru, 

tradice a profesionality. Za tato léta škola umožnila absolvování více než 8 000 studentů. 

Současné aktivity školy směřují ke spolupráci se zahraničními subjekty v oblasti 

odborných praxí a stáží, jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky. Mezi hlavní 

oblasti zájmu patří destinace v Itálii, Řecku, Krétě, Německu a také ve Velké Británii. 

Důležitá je také účast školy v evropských projektech, jako je program Sokrates.  

V současné době má škola 78 zaměstnanců, z toho 64 pedagogických pracovníků. 

Vyučujících z toho je 60. Pro teoretické vyučování je zde 43 pedagogů, kteří vyučují jak 

všeobecně vzdělávací předměty, tak odborné předměty. Pro praktické vyučování a 

odborný výcvik má škola 17 pedagogů. Ve školním roce 2009/2010 studovalo v denní 

formě vzdělávání celkem 749 žáků.  

V této firmě pracuje celkem 68 žen a 10 mužů. Převládají pracovníci ve věku 51 – 60 let, 

kterých zde pracuje 39,8%, což je 31 lidí (viz graf 3.1). V pracovním kolektivu firmy jsou 

převážně vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kterých je 61,5% (viz tab. 3.1). 
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Graf 3. 1 Graf členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
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Pramen: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů 

Tab. 3. 1 Členění zaměstnanců podle vzdělání 
 

Dosažené vzdělání Počet zaměstnanců % 
základní 2 2,6 
střední s VL 8 10,3 
střední s maturitou 20 25,6 
vysokoškolské 48 61,5 
celkem 78 100 

Pramen: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů 

Jako cílovou skupinu respondentů pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala pedagogy, 

kteří se zúčastnili pedagogické rady, na níž byl průzkum realizován. Průzkumu se 

zúčastnilo celkem 40 pedagogů.  
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4. Dotazníkový průzkum ve vybrané organizaci a 

návrh opatření na zefektivnění komunikace 

4.1 Popis dotazníkového průzkumu 

Pro získání informací o spokojenosti zaměstnanců s komunikací na jejich pracovišti jsem 

zvolila, jak už jsem uvedla výše, metodu dotazování. Z nejpoužívanějších technik 

dotazování se mi jako nejvhodnější jevila technika dotazníku (viz příloha č. 1). 

4.1.1 Přípravná fáze průzkumu 

Dotazník se skládal z 10 otázek, přičemž každá otázka obsahovala několik podotázek. 

Celkem tedy respondenti odpovídali na 38 otázek. Všechny otázky byly uzavřené a byly 

sestaveny tak, aby bylo možno použít jednotné škály odpovědí. Tato škála byla umístěna 

před dotazník (viz tab. 4.2)  společně s pokyny k vyplnění tohoto dotazníku.  

Tab. 4. 1 Škála odpovědí 
 

4 3 2 1 0 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 
Nevím, nemohu 

posoudit 

Otázky v dotazníku jsou rozděleny podle komunikačních toků v organizaci. První otázka 

je jednoduchá, aby byl navázán kontakt. Ostatní otázky jsou rozděleny na dvě skupiny. 

První skupina otázek je zaměřena na sestupnou komunikaci a druhá skupina otázek na 

komunikaci vzestupnou. Pro statistické zpracování dat jsem použila vážený aritmetický 

průměr, který jsem vypočetla podle následujícího vzorce: 
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x  - vážený aritmetický průměr 

xi - hodnota i-té třídy (označená odpověď z možné škály) 

ni - počet jednotek i-té třídy (kolikrát byla určitá odpověď označena) 
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4.1.2 Realizační fáze průzkumu 

Dotazníky jsem osobně svěřila vedoucímu učiteli, který je rozdal na pedagogické radě. 

Dotazníků jsem předala 60, jelikož jsem nevěděla přesně, kolik pedagogů se rady 

zúčastní. Pedagogové poté vyplněné dotazníky odevzdali zpět vedoucímu učiteli. 

Následující den mi byly dotazníky předány. Obdržela jsem zpět 40 vyplněných dotazníků, 

což je 67% z celkového množství předaných dotazníků. V průběhu výzkumu se 

nevyskytly žádné problémy, kromě toho, že návratnost nebyla 100%. S tím jsem ale 

počítala, protože dotazníků bylo předáno více, než je učitelů pro teoretické vyučování, 

kterým byl dotazník určen především.  

4.1.3 Analýza získaných dat 

Souhrnné tabulky výsledků průzkumu viz příloha č. 2. 

Otázka 1.1 - Jste celkově spokojen/a s firemní komunikací na Vašem pracovišti (s 

nadřízenou i kolegy)? 

Přesně 1/2 respondentů uvedla, že jsou s komunikací na pracovišti spíše spokojeni. 17,5% 

respondentů je rozhodně spokojeno. Naopak 1/4 respondentů s komunikací spíše 

spokojena není. Hodnota váženého aritmetického průměru je 2,8. To vyjadřuje, že 

respondenti jsou s firemní komunikací celkově jen průměrně spokojeni.  

Graf 4. 1 Graf k otázce 1.1 
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Otázka 1.2 - Jste celkově spokojen/a s informacemi, které Vám poskytuje Vaše 

nadřízená? 

90% respondentů uvedlo, že jsou rozhodně nebo spíše spokojeni s informacemi, které jim 

jejich nadřízená poskytuje. Pouze 10% spokojeno není. Vážený aritmetický průměr má 

vysokou hodnotu 3,1. Tato hodnota vyjadřuje, že převažují respondenti, kteří jsou celkově 

spokojeni s informacemi, které jim jejich nadřízená poskytuje.  

Graf 4. 2 Graf k otázce 1.2 

 

 

 

 

 

Otázka 2.1 - Dostáváte informace od své nadřízené v dostatečném množství (tolik, 

kolik potřebujete ke své práci)? 

Naprostá většina, 90%, si myslí, že dostávají informace od své nadřízené v dostatečném 

množství. Opak tvrdí pouze 10% respondentů. To dokazuje i vysoký vážený aritmetický 

průměr, jehož hodnota je 3,2. Znamená to, že zaměstnanci od své nadřízené převážně 

dostávají informace v dostatečném množství.  

Graf 4. 3 Graf k otázce 2.1 
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Otázka 2.2 - Dostáváte informace od své nadřízené v dostatečné kvalitě 

(srozumitelné, pravdivé a jednoznačné)? 

Přesně 80% respondentů považuje informace, které dostává od své nadřízené za 

dostatečně kvalitní. 15% si myslí, že kvalitní nejsou a 5% dotazovaných nebylo schopno 

konkrétně odpovědět. Hodnota váženého aritmetického průměru je 3,1. Tato hodnota 

vyjadřuje, že zaměstnanci od své nadřízené většinou dostávají informace v dostatečné 

kvalitě.  

Graf 4. 4 Graf k otázce 2.2 

 

 

 

 

 

Otázka 2.3 - Dostáváte informace od své nadřízené včas (tehdy, když je 

potřebujete)? 

Na tuto otázku odpověděly 4/5 respondentů, že dostávají informace od své nadřízené 

včas. Pouhá 1/5 dotázaných uvedla, že informace včas nedostává nebo na tuto otázku není 

schopna odpovědět. Tomuto odpovídá i vážený aritmetický průměr, který je 2,9. To 

znamená, že zaměstnanci v naprosté většině dostávají informace od své nadřízené 

většinou včas. 

Graf 4. 5 Graf k otázce 2.3 
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3.1 - Dostáváte od své nadřízené informace týkající se pracovních instrukcí (tzn. co 

máte dělat)? 

Většina respondentů odpověděla, že od své nadřízené dostává informace týkající se 

pracovních instrukcí. Pouhých 15% uvedlo, že tyto informace nedostává. To se projevilo 

na vysokém váženém aritmetickém průměru, který má hodnotu 3,3. Tato vysoká hodnota 

vyjadřuje, že respondenti ve většině případů dostávají od své nadřízené informace týkající 

se pracovních instrukcí.  

Graf 4. 6 Graf k otázce 3.1 
 

 

 

 

 

 

Otázka 3.2 - Dostáváte od své nadřízené informace týkající se dění v podniku (o 

úspěších, problémech, změnách)? 

Vážený aritmetický průměr u této otázky je nižší, než u otázky předchozí. Jeho hodnota je 

2,9 a vyjadřuje, že respondenti dostávají od své nadřízené informace týkající se dění 

v podniku jen průměrně. Odpověď rozhodně ano a spíše ano označilo 70% respondentů. 

Zbývajících 30% odpovědělo, že informace o dění v podniku nedostávají. 

Graf 4. 7 Graf k otázce 3.2 
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Otázka 3.3 - Dostáváte od své nadřízené informace týkající se řešení problémových 

situací (konfliktu s kolegou apod.)? 

U této otázky jsou pozitivní i negativní odpovědi téměř ve stejném poměru. Pouze 2,5% 

respondentů nebylo schopno odpovědět. Proto má vážený aritmetický průměr nižší 

hodnotu, než u předchozích otázek. Jeho hodnota je 2,6. Tato nízká hodnota vyjadřuje, že 

zaměstnanci v převážné většině dostávají od své nadřízené informace týkající se řešení 

problémových situací jen velmi málo.  

Graf 4. 8 Graf k otázce 3.3 

 

 

 

 

 

Otázka 3.4 - Dostáváte od své nadřízené informace týkající se souvislosti Vaší práce 

s prací ostatních kolegů? 

Více než 1/2 respondentů dostává od své nadřízené informace týkající se souvislosti jejich 

práce s prací ostatních kolegů. Téměř 38% respondentů informace nedostává a 5% se 

k této problematice neumělo vyjádřit. Toto rozložení se promítlo do váženého 

aritmetického průměru, který má hodnotu 2,7 a vyjadřuje, že respondenti od své 

nadřízené dostávají jen průměrně informací týkajících se souvislosti jejich práce s prací 

ostatních kolegů.  

Graf 4. 9 Graf k otázce 3.4 
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Otázka 4.1 - Dokáže Vám Vaše nadřízená přiměřeně projevit spokojenost s Vaší 

prací (přiměřeně pochválí, povzbudí apod.)? 

65% respondentů považuje za přiměřené to, jak jim jejich nadřízená projevuje 

spokojenost s jejich prací. Zbývajících 35% uvedlo negativní odpověď nebo se 

nedokázalo vyjádřit. Vzhledem k poměru kladných a záporných odpovědí nabývá vážený 

aritmetický průměr hodnoty 3,0. Tato hodnota vyjadřuje, že zaměstnancům jejich 

nadřízená dokáže přiměřeně projevit spokojenost s jejich prací jen průměrně.  

Graf 4. 10 Graf k otázce 4.1 

 

 

 

 

 

Otázka 4.2 - Dokáže Vám Vaše nadřízená přiměřeně projevit nespokojenost s Vaší 

prací (přiměřeně pokárá, zkritizuje apod.)? 

Většina dotazovaných odpověděla, že jim jejich nadřízená dokáže přiměřeně projevit 

nespokojenost s jejich prací. Jen malé procento respondentů vyjádřilo nespokojenost. 

Velké množství pozitivních odpovědí má za následek i vyšší hodnotu váženého 

aritmetického průměru, která je 3,3. Znamená to, že nadřízená většinou dokáže 

zaměstnancům přiměřeně projevit nespokojenost s jejich prací.  

Graf 4. 11 Graf k otázce 4.2 
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Otázka 5.1 - Jste spokojen/a, jak Vás Vaše nadřízená informuje na poradách? 

Naprostá většina respondentů je spokojena s tím, jak je jejich nadřízená informuje na 

poradách. Pouhých 5% dotázaných vyjádřilo nespokojenost. Proto má vážený aritmetický 

průměr vysokou hodnotu, která je 3,5 a vyjadřuje, že respondenti jsou velmi spokojeni 

s tím, jak je jejich nadřízená informuje na poradách.  

Graf 4. 12 Graf k otázce 5.1 

 

 

 

 

 

Otázka 5.2 - Jste spokojen/a, jak Vás Vaše nadřízená informuje na individuálních 

schůzkách? 

Stejně jako u předchozí otázky, je i v tomto případě spokojena naprostá většina 

dotázaných. Nespokojeno je 7,5% a jen 5% respondentů nedokázalo odpovědět. Vážený 

aritmetický průměr má v tomto případě vysokou hodnotu 3,4. Ta vyjadřuje téměř 

naprostou spokojenost respondentů s tím, jak je jejich nadřízená informuje na 

individuálních schůzkách. 

Graf 4. 13 Graf k otázce 5.2 
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Otázka 5.3 - Jste spokojen/a, jak Vás Vaše nadřízená informuje telefonicky? 

Přesně 1/2 respondentů je s tím, jak je jejich nadřízená informuje telefonicky spíše 

spokojena a 30% je rozhodně spokojena. 1/10 dotázaných odpověděla negativně a stejné 

množství se na tuto otázku neumělo vyjádřit. S větším množstvím negativních a 

neutrálních odpovědí vážený aritmetický průměr klesl oproti předcházející otázce na 3,2. 

To znamená, že respondenti jsou s telefonickou formou podávání informací méně 

spokojeni, než u předcházejících způsobů informování.  

Graf 4. 14 Graf k otázce 5.3 

 

 

 

 

 

Otázka 5.4 - Jste spokojen/a, jak Vás Vaše nadřízená informuje elektronickou 

poštou? 

Téměř všichni respondenti jsou spokojeni s tím, jak jsou informováni elektronickou 

poštou. Pouhá 1/20 dotazovaných spíše spokojena není. Vysoké množství pozitivních 

reakcí zapříčinilo i vysoký vážený aritmetický průměr. Ten má hodnotu 3,4 a vyjadřuje, 

že respondenti jsou velmi spokojeni s tím, jak je jejich nadřízená informuje elektronickou 

poštou.  

Graf 4. 15 Graf k otázce 5.4 
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Otázka 5.5 - Jste spokojen/a, jak Vás Vaše nadřízená informuje na nástěnkách? 

4/5 respondentů vyjádřily spokojenost s informováním prostřednictvím nástěnek. Spíše 

nespokojeno je 10% a stejné množství je i těch dotazovaných, kteří odpovědět nedokázali. 

Vážený aritmetický průměr má hodnotu 3,3. Vyjadřuje, že respondenti jsou spokojeni, jak 

je jejich nadřízená informuje na nástěnkách.  

Graf 4. 16 Graf k otázce 5.5 

 

 

 

 

 

Otázka 5.6 - Jste spokojen/a, jak Vás Vaše nadřízená informuje písemnými 

dokumenty (směrnice, opatření, nařízení, sdělení)? 

Přes 90% dotázaných uvedlo, že je spokojeno s informacemi prostřednictvím písemných 

dokumentů. Jen malé procento respondentů spíše spokojeno není a 5% respondentů nezná 

odpověď. Vážený aritmetický průměr je vysoký, protože je vysoký i počet pozitivních 

odpovědí. Jeho hodnota je 3,4 a vyjadřuje velkou spokojenost respondentů s tím, jak je 

jejich nadřízená informuje písemnými dokumenty.  

Graf 4. 17 Graf k otázce 5.6 
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Otázka 6.1 - Komplikují komunikaci Vaší nadřízené s Vámi následující problémy? 

Nadřízená sama nemá dostatek informací, které od ní očekáváte. 

Více než 1/2 dotázaných si myslí, že nadřízená má dostatek informací, které od ní 

očekávají. Téměř 1/4 respondentů uvedla pravý opak. 20% není schopno odpovědět. 

Vážený aritmetický průměr má nízkou hodnotu 1,9. To vyjadřuje, že zaměstnanci v této 

oblasti nepociťují velký problém.  

Graf 4. 18 Graf k otázce 6.1 

 

 

 

 

 

Otázka 6.2 - Komplikují komunikaci Vaší nadřízené s Vámi následující problémy? 

Nadřízená nemá jasnou představu o tom, které informace od ní očekáváte. 

Téměř 50% respondentů odpovědělo, že nemají problém s tím, že by nadřízená neměla 

jasnou představu o tom, které informace od ní očekávají. Naopak 35% dotázaných v tom 

problém vidí a 7,5% nedokáže odpovědět. To zapříčinilo, že vážený aritmetický průměr je 

v tomto případě 2,0. Tato hodnota vyjadřuje, že zaměstnanci pociťují menší problém 

v této oblasti.  

Graf 4. 19 Graf k otázce 6.2 
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Otázka 6.3 - Komplikují komunikaci Vaší nadřízené s Vámi následující problémy? 

Nadřízená nemá dostatek času na komunikaci s Vámi. 

Přes 70% dotázaných si nemyslí, že nadřízená nemá dostatek času na komunikaci s nimi, 

což se promítlo ve váženém aritmetickém průměru, jehož hodnota je 1,8. Znamená to, že 

respondenti v této problematice žádný větší problém nepociťují. Naopak 20% 

respondentů uvedlo, že jim tento problém komplikuje komunikaci s jejich nadřízenou.  

Graf 4. 20 Graf k otázce 6.3 

 

 

 

 

 

Otázka 6.4 - Komplikují komunikaci Vaší nadřízené s Vámi následující problémy? 

Nadřízená má k Vám špatný osobní vztah (nedůvěra, antipatie, lhostejnost apod.). 

Jen malé procento respondentů si myslí, že k nim má nadřízená špatný osobní vztah. 15% 

respondentů se nevyjádřilo. Naopak většina uvedla, že nemají špatný osobní vztah se 

svou nadřízenou. Proto má vážený aritmetický průměr hodnotu 1,5. To znamená, že 

výskyt tohoto problému je nízký. 

Graf 4. 21 Graf k otázce 6.4 
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Otázka 6.5 - Komplikují komunikaci Vaší nadřízené s Vámi následující problémy? 

Nadřízená se nezajímá o to, zda jste informace pochopil/a správně. 

U této otázky převažují negativní odpovědi, což znamená, že tento problém se 

v organizaci vyskytuje velmi málo. To dokazuje i nízký vážený aritmetický průměr, který 

má hodnotu 1,5. Pouze necelých 13% si myslí, že se nadřízená nezajímá o to, zda 

informace pochopili správně. Ale 5% respondentů se k této otázce nedokázalo vyjádřit.  

Graf 4. 22 Graf k otázce 6.5 

 

 

 

 

 

Otázka 6.6 - Komplikují komunikaci Vaší nadřízené s Vámi následující problémy? 

Nové informace se dozvídáte spíše od svých kolegů než od své nadřízené. 

Téměř 80% respondentů uvedlo, že se nové informace dozvídají spíše od své nadřízené. 

20% odpovědělo, že se nové informace dozvídají spíše od svých kolegů. Negativní 

odpovědi převládají, a proto je hodnota váženého aritmetického průměru nízká. Má 

hodnotu 1,7 a vyjadřuje, že respondenti v této oblasti problém nepociťují.  

Graf 4. 23 Graf k otázce 6.6 
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Otázka 7.1 - Informujete svou nadřízenou o tom, jak postupujete při plnění svých 

pracovních povinností? 

Přesně 65% respondentů informuje svou nadřízenou o tom, jak postupují při plnění svých 

pracovních povinností. Naopak 35% svou nadřízenou neinformuje. Díky většímu 

množství pozitivních odpovědí je hodnota váženého aritmetického průměru 2,8. Tato 

hodnota vyjadřuje, že zaměstnanci svou nadřízenou informují jen průměrně o tom, jak 

postupují při plnění svých pracovních povinností.  

Graf 4. 24 Graf k otázce 7.1 

 

 

 

 

 

Otázka 7.2 - Informujete svou nadřízenou o problémech, které na pracovišti 

očekáváte nebo už nastaly? 

O problémech na pracovišti informují svou nadřízenou 3/5 dotázaných. Na druhou stranu 

2/5 respondentů svou nadřízenou o problémech neinformují. Toto rozložení odpovědí se 

promítlo ve váženém aritmetickém průměru, jehož hodnota je 2,8. To znamená, že 

respondenti v průměru svou nadřízenou o problémech informují.  

Graf 4. 25 Graf k otázce 7.2 
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Otázka 7.3 - Informujete svou nadřízenou o Vašich připomínkách a názorech 

k řešení těchto problémů? 

Necelých 70% respondentů informuje svou nadřízenou o svých připomínkách a názorech 

k řešení problémů. Jen něco málo přes 30% svou nadřízenou neinformuje. Vážený 

aritmetický průměr dosáhl hodnoty 2,8 a vyjadřuje, že respondenti svou nadřízenou 

průměrně informují o svých připomínkách a názorech k řešení problémů.   

Graf 4. 26 Graf k otázce 7.3 

 

 

 

 

 

Otázka 7.4 - Informujete svou nadřízenou o pocitech, které v práci máte (pracovní 

vytíženost, spokojenost či nespokojenost s prací, s vedením apod.)? 

Pouze 30% dotázaných informuje svou nadřízenou o pocitech, které v práci mají. Oproti 

tomu 70% svou nadřízenou o svých pocitech neinformuje. Z důvodu vyššího množství 

negativních odpovědí je hodnota váženého aritmetického průměru 2,1. Tato hodnota 

vyjadřuje, že zaměstnanci svou nadřízenou o svých pocitech, které v práci mají, téměř 

vůbec neinformují.  

Graf 4. 27 Graf k otázce 7.4 
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Otázka 8.1 - Jste spokojen/a s tím, jak máte možnost vyjádřit své názory své 

nadřízené na poradách? 

Spokojenost s možností vyjádřit své názory nadřízené na poradách vyjádřilo 70% 

respondentů. 2,5% se nedokázalo vyjádřit a téměř 18% dotazovaných spokojeno nebylo. 

Vážený aritmetický průměr dosáhl vysoké hodnoty 2,9. Znamená to, že zaměstnanci jsou 

spokojeni s tím, jak mají možnost vyjádřit své názory své nadřízené na poradách.  

Graf 4. 28 Graf k otázce 8.1 

 

 

 

 

 

Otázka 8.2 - Jste spokojen/a s tím, jak máte možnost vyjádřit své názory své 

nadřízené na individuálních schůzkách? 

Pouze 15% respondentů vyjádřilo nespokojenost s možností vyjádřit své názory nadřízené 

na individuálních schůzkách a 10% na tuto otázku nedokázalo odpovědět. Naopak 65% 

dotazovaných spokojeno bylo, což zapříčinilo i vysoký vážený aritmetický průměr, jehož 

hodnota je 3,1. Tato hodnota vyjadřuje, že respondenti jsou většinou spokojeni s tím, jak 

mají možnost vyjádřit své názory své nadřízené na individuálních schůzkách.  

Graf 4. 29 Graf k otázce 8.2 
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Otázka 8.3 - Jste spokojen/a s tím, jak máte možnost vyjádřit své názory své 

nadřízené telefonicky? 

Oproti předcházející otázce je zde hodnota váženého aritmetického průměru podstatně 

nižší (2,7), a to z důvodu nižší spokojenosti respondentů s možností vyjádřit své názory 

nadřízené telefonicky. 30% respondentů spokojeno není a téměř 13% odpověď neznalo.  

Graf 4. 30 Graf k otázce 8.3 

 

 

 

 

 

Otázka 8.4 - Jste spokojen/a s tím, jak máte možnost vyjádřit své názory své 

nadřízené elektronickou poštou? 

Spokojenost s možností vyjádřit své názory nadřízené elektronickou poštou vyjádřilo 

65% dotázaných. Necelých 23% respondentů odpovědělo, že nejsou spokojeni a téměř 

13% odpověď nezná. Vážený aritmetický průměr je díky tomuto rozložení odpovědí 2,8. 

To znamená, že respondenti jsou průměrně spokojeni s tím, jak mají možnost vyjádřit své 

názory své nadřízené elektronickou poštou.  

Graf 4. 31 Graf k otázce 8.4 
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Otázka 8.5 - Jste spokojen/a s tím, jak máte možnost vyjádřit své názory své 

nadřízené písemnými formuláři (žádosti, stížnosti apod.)? 

S možností vyjádřit své názory nadřízené písemnými formuláři je spokojena asi 1/2 

respondentů. 30% dotázaných vyjádřilo nespokojenost a téměř 18% se nedokázalo 

vyjádřit. Vážený aritmetický průměr nabyl hodnoty 2,7. Znamená to, že zaměstnanci jsou 

méně spokojeni s tím, jak mají možnost vyjádřit své názory své nadřízené písemnými 

formuláři.  

Graf 4. 32 Graf k otázce 8.5 

 

 

 

 

 

Otázka 9.1 - Komplikují Vám komunikaci s Vaší nadřízenou následující problémy? 

Nedostatek příležitostí ke komunikaci (chybí např. možnost individuálních schůzek 

apod.). 

Většina respondentů nespatřuje problém v nedostatku příležitostí ke komunikaci. Pouhá 

1/5 dotázaných v této oblasti problém vidí. Hodnota váženého aritmetického průměru je 

1,9 a vyjadřuje výsledný názor respondentů.  

Graf 4. 33 Graf k otázce 9.1 
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Otázka 9.2 - Komplikují Vám komunikaci s Vaší nadřízenou následující problémy? 

Nezájem nadřízené o komunikaci s Vámi. 

Pouhá 1/10 respondentů uvedla, že jim komunikaci s jejich nadřízenou komplikuje 

nezájem nadřízené o komunikaci s nimi. Naopak téměř 90% dotázaných v tomto problém 

nevidí. Proto vážený aritmetický průměr vykazuje nízkou hodnotu (1,6). Znamená to, že 

respondenti v tomto případě nevidí problém.  

Graf 4. 34 Graf k otázce 9.2 

 

 

 

 

 

Otázka 9.3 - Komplikují Vám komunikaci s Vaší nadřízenou následující problémy? 

Špatné předchozí zkušenosti (nadřízená zneužila Vaše informace proti Vám). 

Většina respondentů nemá špatné předchozí zkušenosti se svou nadřízenou. Pouhých 5% 

dotázaných uvedlo, že špatné předchozí zkušenosti spíše mají a 10% se nevyjádřilo. 

Hodnota váženého aritmetického průměru je nízká (1,4) a vyjadřuje, že zaměstnanci 

nepociťují problém, který spočívá ve špatných předchozích zkušenostech.  

Graf 4. 35 Graf k otázce 9.3 

 

 

 

 

 

 



    45    
 

10,0%
7,5%

35,0%

47,5%

0,0%
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

12,5%

62,5%

15,0%
2,5% 7,5%

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

Otázka 9.4 - Komplikují Vám komunikaci s Vaší nadřízenou následující problémy? 

Strach informovat nadřízenou o nepříjemných záležitostech na pracovišti. 

Více než 80% dotázaných nepociťuje strach, když informuje svou nadřízenou o 

nepříjemných záležitostech na pracovišti. Jen necelých 18% respondentů uvedlo, že 

strach pociťují. Vysoké množství negativních odpovědí se promítlo do hodnoty váženého 

aritmetického průměru, která je 1,8. Znamená to, že respondenti většinou nepociťují 

strach informovat nadřízenou o nepříjemných záležitostech na pracovišti.  

Graf 4. 36 Graf k otázce 9.4 

 

 

 

 

 

Otázka 10.1 - Myslíte si, že Vaše nadřízená bere v úvahu při rozhodování Vaše 

názory a připomínky k řešení problémů? 

Téměř 4/5 respondentů si myslí, že jejich nadřízená bere v úvahu při rozhodování jejich 

názory a připomínky k řešení problémů. Naopak necelých 18% dotázaných si tuto 

skutečnost nemyslí a 7,5% odpověď nezná. Hodnota váženého aritmetického průměru se 

díky tomuto rozložení vyšplhala na 2,9. Tato hodnota vyjadřuje, že zaměstnanci si 

v průměru myslí, že jejich nadřízená bere jejich názory a připomínky v úvahu.  

Graf 4. 37 Graf k otázce 10.1 
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Otázka 10.2 - Myslíte si, že Vaše vztahy s nadřízenou jsou přátelské? 

Většina dotazovaných si myslí, že jejich vztahy s nadřízenou jsou přátelské. Pouze 5% 

respondentů si myslí opak a 10% se k této otázce nevyjádřilo. Vysoké množství 

pozitivních odpovědí se promítlo do vysoké hodnoty váženého aritmetického průměru, 

která je 3,3. Znamená to, že většina respondentů si myslí, že jejich vztahy s nadřízenou 

jsou přátelské.  

Graf 4. 38 Graf k otázce 10.2 

 

 

 

 

4.2 Vyhodnocení výsledků průzkumu a návrhy na 
zefektivnění komunikace 

Dle výsledků sociologického průzkumu lze konstatovat, že komunikace ve vybrané firmě, 

kde jsem průzkum realizovala, je poměrně efektivní. Zaměstnanci jsou celkově spokojeni 

s komunikací na svém pracovišti.  

Sestupná komunikace 

Ukázalo se, že zaměstnanci jsou převážně spokojeni s informacemi, které dostávají od své 

nadřízené. Nejvíce jsou spokojeni s množstvím a kvalitou poskytovaných informací. 

Aktuálnost informací má také velmi pozitivní hodnocení. Pouze pár respondentů 

hodnotilo negativně. Nadřízená by možná měla přehodnotit, kdy poskytnout 

zaměstnancům potřebné informace, aby je všichni měli tehdy, když je potřebují.  

Respondenti nejčastěji dostávají od své nadřízené informace týkající se pracovních 

instrukcí, což je velmi pozitivní, protože vědí, co mají dělat a jakým způsobem. Ostatní 

informace, které se týkají dění v podniku, řešení problémových situací a pracovní 

souvislosti tak pozitivní hodnocení neměly. Proto navrhuji, aby nadřízená více využívala 
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zpětnou vazbu, která jí umožní zjistit, které informace zaměstnance zajímají a které 

potřebují nejvíce.  

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že respondenti hodnotili pozitivně to, že jim nadřízená 

dokáže přiměřeně projevit spokojenost i nespokojenost s jejich prací.  

Zaměstnanci jsou velmi spokojeni s tím, jak je jejich nadřízená informuje na poradách, 

individuálních schůzkách, telefonicky, elektronickou poštou, na nástěnkách i písemnými 

dokumenty. Mezi nejoblíbenější nástroje komunikace patří porady, elektronická pošta a 

písemné dokumenty.  

Pozitivně lze hodnotit také komunikaci nadřízené s podřízenými. Nenastaly zde 

výraznější problémy. Většina dotázaných odpověděla, že se informace dozvídá spíše od 

své nadřízené než od kolegů, což je povzbudivé. Nejlépe hodnoceny byly osobní vztahy 

mezi nadřízenou a podřízenými a také to, že se nadřízená zajímá o to, zda zaměstnanci 

informace pochopili správně. Největším problémem komplikující komunikaci je zde fakt, 

že nadřízená nemá jasnou představu o tom, které informace od ní zaměstnanci očekávají 

nebo sama nemá dostatek těchto informací. Tyto problémy jsou však minimální a celkové 

hodnocení komunikace je pozitivní. Doporučuji ale, aby si nadřízená přesně zjistila, které 

informace od ní zaměstnanci očekávají a měla jich dostatek.  

Vzestupná komunikace 

Uspokojivých hodnot bylo dosaženo v otázce, která se zaměřovala na to, o čem 

zaměstnanci informují svou nadřízenou. Respondenti uvedli, že svou nadřízenou 

informují o tom, jak postupují při plnění svých pracovních povinností, o problémech na 

pracovišti i o svých připomínkách a názorech k řešení těchto problémů. Naopak větší 

množství respondentů svou nadřízenou neinformuje o pocitech, které v práci mají. Podle 

mého názoru toto může být způsobeno tím, že zaměstnanci mohou pociťovat strach při 

vyjadřování svých pocitů. Proto bych navrhovala, aby se nadřízená sama více zajímala o 

pocity svých podřízených a ukázala jim, že nemusí mít strach ji informovat o svých 

pocitech, které v práci mají, ať jsou jakékoli.  

Zaměstnanci vyjádřili relativní spokojenost s tím, jak mají možnost vyjádřit své názory 

nadřízené na poradách, na individuálních schůzkách, telefonicky, elektronickou poštou i 

písemnými formuláři. Nejvíce spokojeni jsou však s poradami a individuálními 



    48    
 

schůzkami. Naopak nejméně spokojeni jsou s možností vyjádřit své názory nadřízené 

telefonicky a písemnými formuláři. Z tohoto důvodu doporučuji nahradit tyto způsoby 

komunikace individuálními schůzkami. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů 

komunikace, protože zde probíhá okamžitá zpětná vazba. Nevýhodou je, že tento způsob 

komunikace je velmi náročný na čas.  

Na základě výsledků průzkumu bylo zjištěno, že komunikace podřízených s jejich 

nadřízenou je poměrně efektivní. Nadřízená má zájem o komunikaci se svými 

podřízenými a podřízení s ní nemají žádné špatné předchozí zkušenosti. O něco hůře 

respondenti hodnotili dostatek příležitostí ke komunikaci a strach informovat nadřízenou 

o nepříjemných záležitostech na pracovišti. Nadřízená by měla dbát na to, aby podřízení 

měli více příležitostí ke komunikaci s ní. Jak už jsem uvedla výše, bylo by efektivní 

využívat lépe a častěji individuálních schůzek. Mohla by se také pokusit minimalizovat 

pocit strachu, který podřízení pociťují při informování nadřízené o nepříjemných 

záležitostech tím, že se o ně bude více zajímat a bude je lépe motivovat k tomu, aby se 

nebáli vyjádřit. 

Většina respondentů si myslí, nadřízená bere v úvahu při rozhodování jejich názory a 

připomínky k řešení problémů, a že jejich vztahy s nadřízenou jsou přátelské. Proto 

hodnocení u této otázky bylo velmi pozitivní.  
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5. Závěr 

Sledovaný problém se týkal zmapování a vyhodnocení efektivity interní komunikace 

v mnou vybrané firmě. Toto bylo také cílem mé bakalářské práce a já si troufám říci, že 

tento cíl byl splněn.  

Konkrétní informace o rozsahu problému a jeho příčinách byly zjištěny sociologickým 

průzkumem. Pomocí techniky dotazníku jsem získala potřebná data pro analýzu interní 

komunikace. Tohoto průzkumu se zúčastnilo 40 pedagogů a odpovídali celkem na 38 

otázek.  

Příčiny problémů mi pomohly odhalit teoretické znalosti, které jsem získala studiem 

odborné literatury. Na základě informací zjištěných průzkumem jsem provedla analýzu. 

Z analýzy získaných dat jsem zjistila, že v interní komunikaci v mnou vybrané firmě 

nejsou žádné závažné problémy, a proto bych v konečném důsledku komunikaci 

vyhodnotila jako efektivní. Objevilo se zde však malé množství komunikačních bariér, 

které efektivitu komunikace snižují.  

Na základě teoretických znalostí jsem se pokusila navrhnout taková opatření, která by 

pomohla odstranit komunikační bariéry. Dle mého názoru by se aplikováním navržených 

opatření zvýšila efektivita komunikace.  
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