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1. Úvod 

Komunikace je nedílnou součástí každodenního života, jelikož lidé komunikují téměř 

pořád, neustále. Bez komunikace to nejde, nelze totiž nekomunikovat. Komunikace je jeden 

z nejdůležitějších faktorů životního i profesního úspěchu. A přesto se lze setkat s lidmi, kteří 

nekomunikují, komunikaci podceňují či odmítají a omezují se jen na stručná hesla. 

Prostřednictvím interní komunikace probíhá výměna informací nejen mezi dvěma 

jedinci, ale v rámci celé organizace, které jsou nezbytné pro její samotný chod. Účel 

komunikace v organizaci spočívá především ve stanovení a sdělování cílů, k vysvětlení úkolů, 

povinností podřízeným, dává návod a směr postupu jejich práce, vysvětluje prováděné 

činnosti nadřízeným, poskytuje zpětnou vazbu, vytváří v organizaci prostředí, které podporuje 

dosahování dobrých pracovních výkonů atd. Žádný podnik by tudíž neměl interní komunikaci 

podceňovat nebo brát jako samozřejmost. Jejímu zdokonalování není věnováno tolik 

pozornosti, úsilí ani času, což je špatné. Tím může docházet k chybám nebo problémům. 

Naopak její zvládnutí vede k získání konkurenčních výhod. Vzhledem k důležitosti 

komunikace je nutné zajisti její efektivitu.  

Efektivní komunikace v organizaci by měla zajistit informování všech zaměstnanců, tak 

aby mohli plnit požadované role, úkoly a cíle. Informace by zaměstnanci měli dostávat 

v přiměřeném množství, kvalitě a včas. Zajištění efektivní komunikace však není jednoduché. 

Existuje mnoho bariér, které stojí v cestě k efektivní komunikaci. Špatně fungující 

vnitrofiremní komunikace je vážnou překážkou snahy o zvyšování kvality práce. Může 

docházet k šíření fám, růstu nespokojenosti, snižování produktivity, zvyšování absence, 

fluktuace atd. Komunikace byla, je a bude jeden z významných prvků managementu. 

Komunikace je totiž součástí všech procesů v rámci organizace jelikož se prolíná sociálními 

procesy v organizaci, firemní kulturou, strategií zavádění změn, informačními systémy, 

stylem vedení a řízení firmy, firemní strategií atd. V dnešním proměnlivém světě roste 

význam a požadavky na komunikaci, podniky vyžadují, aby informace proudily mnohem 

rychleji než kdykoli předtím. Stále se však lze setkat se špatně fungující interní komunikací. 

Pro svou diplomovou práci jsem si na základě dohody s ředitelem vybrané organizace 

zvolila téma komunikace zaměstnanců, konkrétně analýzu a vyhodnocení interní komunikace 

v této organizaci. Cílem mé diplomové práce je analýza a vyhodnocení systému interní 

komunikace mezi zaměstnanci ve vybrané organizaci, konkrétně vzestupné a sestupné 

komunikace a vybraných komunikačních nástrojů. Zjistit, zda mají zaměstnanci potřebné 

informace pro svou práci, zda existuje zpětná vazba, jaké nástroje interní komunikace 
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používají. Jaká jsou úskalí interní komunikace v této organizaci, zda existují problémy nebo 

nedostatky, které efektivitu komunikace snižují. Pokud ano, hledání vhodných způsobů jak 

tyto problémy a nedostatky zmírnit, eliminovat a předejít vzniku dalším. Konkrétně se jedná  

o zjišťování toho, jak jsou využívány či naopak blokovány jednotlivé možnosti komunikace  

a komunikační kanály, které mají umožnit přenos informací mezi zaměstnanci. Jak se jejich 

fungování efektivní či neefektivní promítá do kvality pracovního výkonu, produktivity práce  

i sociálního klimatu ve firmě.  

K získání informací, potřebných pro dosažení cíle diplomové práce, byla použita 

metoda dotazování a to prostřednictvím techniky osobního dotazování – dotazníku. Technika 

písemného dotazníku byla vybrána na základě zhodnocení jejich výhod, kterými jsou rychlost 

a relativně nízká nákladnost. Prostřednictvím techniky dotazníku byla zmapována oblast 

interní komunikace ve vybrané organizaci, kdy zaměstnanci prostřednictvím dotazníku 

vyjádřili míru své spokojenosti s jednotlivými aspekty interní komunikace, které se jich týkají 

a aktivně je využívají ke své práci. Výchozí informace byly informace sekundární, která 

poskytla samotná organizace. Prostřednictvím metody dotazování jsem získala data primární. 

Dotazník předložený zaměstnancům byl anonymní. 

Vybraná organizace je akciovou společností zabývající se obchodem v oblasti pevných 

paliv a má 80 zaměstnanců. Pro zjištění potřebných informací byl na základě konzultace 

s ředitelem organizace vybrán vertikální výřez organizací. Jedná se o úsek správy společnosti 

a majetku. Tento úsek byl zvolen na základě jeho důležitosti, jelikož komunikuje napříč celou 

firmou. Právě činnost zaměstnanců správy společnosti a majetku zasahuje do všech ostatních 

středisek a ovlivňuje jejich fungování. Ve vybraném úseku byli osloveni všichni zaměstnanci, 

kterých je celkem 20. Vedení podniku nebylo do průzkumu zahrnuto.  

Přínosem mé diplomové práce budou na základě zjištěných skutečností, návrhy  

a doporučení postupů, které by vedly ke zlepšení interní komunikace ve vybrané organizaci, 

což by se mohlo promítnout do zefektivnění řízení. Efektivnější fungování formálního 

systému interní komunikace by se mělo následně odrazit i do pozitivního sociálního klimatu 

organizace. 

 Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části 

je popsána základní problematika firemní komunikace, její efektivita a popis techniky sběru 

empirických dat. V praktické části jsou aplikovány teoretické koncepce do praxe. Jsou 

analyzovány a vyhodnoceny výsledky průzkumu a navrženy opatření na řešení zjištěných 

problémů či nedostatků v oblasti interní komunikace mezi zaměstnanci ve vybrané organizaci.  
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2. Základní problematika firemní komunikace a její efektivita 

2.1 Komunikace v organizaci 

Bedrnová a Nový (2002) poukazují na skutečnost, že člověk je v pracovním procesu  

a v průběhu celého života v neustálém kontaktu s jinými lidmi. Zdůrazňují, že chování 

člověka k druhým lidem je ovlivňováno mnoha faktory. Jedná se o faktory, které se podílely 

na formování osobnosti jedince a jeho dosavadních zkušeností, tak i bezprostřední vlivy, jako 

jsou aktuálně probíhající interakce a komunikace a dalšími s nimi souvisejícími procesy.  

Mikulaštík (2003) upozorňuje na nezbytnost komunikace, jelikož je součástí života 

téměř neustále, nepřetržitě. Komunikace je podstatou lidskosti. Lidé jsou bytosti společenské 

a u bytostí společenských je komunikace základním nástrojem, který v interakci používají, jak 

uvádí Mikulaštík (2003). Bedrnová a Nový (2002) zdůrazňují, že vzájemné působení lidí na 

sebe, které probíhá především prostřednictvím jejich vzájemné komunikace, je důležité pro 

všechny oblasti života jedinců i společnosti jako celku. Jelikož je komunikace důležitá pro 

všechny oblasti života, tak pro činnost manažera neméně.  

Průměrný člověk prokomunikuje tři čtvrtiny svého aktivního života, jak uvádí Bedrnová 

a Nový (2002). Manažer věnuje ve své práci komunikaci ještě o něco více času. Proto lze říci, 

že činnost manažera je sociální interakcí přímo prosycena. Bedrnová a Nový (2002) poukazují 

na to, že manažeři každodenně komunikují s lidmi, které musí v průběhu této komunikace 

informovat, usměrňovat, jejich činnost koordinovat, ovlivňovat je a současně jim usnadňovat 

podmínky práce i života. Důležitost komunikace zdůrazňuje také Bělohlávek (1996), dle něj 

úroveň řízení organizace je podmíněna právě kvalitou komunikace. 

Koontz a Weihrich (1993) charakterizují komunikaci jako prostředek, jímž jsou lidé  

v organizaci vzájemně propojeni, aby mohli dosáhnout společného cíle. Komunikace dle 

Dědiny a Odcházela (2007) zcela jednoznačně a přímo ovlivňuje výkonnost celé organizace, 

proto je důležité věnovat jí dostatečnou pozornost. 

O významu komunikace pojednává řada autorů. Mikulaštík (2003) zdůrazňuje, že 

komunikace je pojem, který má velmi široké využití. Vymezení komunikace je různé, ale 

v mnoha případech jde spíše o vzájemné doplňování. Bedrnová a Nový (2002, s. 203) 

vycházejí z toho, že „pojem komunikace pochází z latinského slova „communicare“, což 

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

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004, s. 507) termín komunikace odvozují z latinského 

slova „communis“, znamenající „společný“. Tvrdí, že „není-li porozumění výsledkem 
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přenosu pomocí verbálních nebo neverbálních symbolů, nejde o komunikaci“. Hloušková 

(1998) vymezuje slovo komunikace podle encyklopedického slovníku, což znamená styk, 

styky, spojení a přenos informací. Hospodářová (2008, s. 67) považuje komunikaci jako 

„schopnost jedince navázat kontakt s druhými lidmi a dorozumět se s nimi, je to proces,  

v jehož průběhu dochází ke sdělování a výměně významů a vytváření vztahů“. Newstrom  

a Davis (1997, s. 80) považují komunikaci za „ …přenos informací a porozumění jedné osoby 

s jinou“. Koontz a Weihrich (2003) charakterizují proces komunikace jako přenos informací 

od odesílatele k příjemci tak, aby jim příjemce rozuměl.  

Komunikaci v organizaci je možné vymezit jako propojení organizace v rámci vnitřního 

i vnějšího prostředí pomocí formálního a neformálního systému komunikace, jak uvádí 

Dušková (2011). Hospodářová (2008, s. 65) definuje vnitrofiremní komunikaci jako 

„promyšlené propojení firmy pomocí formálních a neformálních prostředků, je jako krevní 

oběh v těle. Přestane-li fungovat nebo má-li problémy, firma odumírá“. Každá komunikace je 

ovlivněna jednak účastníky, kontextem, ve kterém se odehrává, tak celkovým prostředím  

a podmínkami ve společnosti a v organizaci. 

Na obrázku č. 2.1 lze vidět vztah komunikace k ostatním funkcím řízení. Komunikace 

jako taková spadá pod vedení lidí spolu s rozhodováním, motivací a ovlivňováním. 

Obr. č. 2.1 Vztah komunikace k ostatním funkcím řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Koontz H., Weihrich H. Management. 1993, s. 509 
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Hloušková (1998) poukazuje na to, že komunikace probíhá mezi nadřízenými  

a podřízenými, mezi managementem, a vlastníky, mezi spolupracovníky, mezi jednotlivými 

útvary či organizačními jednotkami. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004, s. 503) definují 

manažerskou komunikaci „jako komunikaci týkající se opatření, která směřují k dosažení 

žádoucího výsledku“. 

Aby komunikace v organizaci byla efektivní, je podle Duškové (2011) třeba, aby 

docházelo k přenosu informací, které jsou v přiměřeném množství, kvalitě a včas. Množství 

informací by mělo být takové, aby informací nebylo příliš málo, ale ani moc. Informací by 

mělo být tolik, kolik zaměstnanec potřebuje pro svou práci. Zaměstnanci nesmí trpět 

nedostatkem informací, ale také jimi nesmí být přehlceni. Kvalitou informací lze rozumět 

jejich pravdivost, srozumitelnost, jednoznačnost, výstižnost atd. Je také důležité neustále 

ověřovat tyto atributy. Informace, jak již bylo zmíněno, by měly být také včasné, to znamená 

ani dřív, ještě je zaměstnanec nepotřebuje, ale ani pozdě, jelikož už je nepotřebuje. 

Problémem se může stát, jak tyto náležitosti zajistit. Nadřízený by měl znát a také sledovat 

informační potřeby příjemců informací. Urban (2010) zdůrazňuje, že nemají-li zaměstnanci 

dostatečné informace, nemohou se správně rozhodovat, nevědí přesně, co se od nich očekává, 

ani jak nejlépe přispět k růstu podnikového výkonu. Jejich výkonnost proto zaostává za jejich 

potenciálem.  

Vybíral (2005) zdůrazňuje, že každá komunikace je ovlivňováním toho, s kým 

komunikujeme, a zároveň každý jedinec je v komunikaci ovlivňován tím, kdo komunikuje 

s ním. Cílem mezilidské komunikace není pouze výměna informací, ale také ovlivnění dalšího 

jednání a chování partnera komunikace, jak uvádí Bedrnová a Nový (2002). Důležitou 

stránkou komunikace z tohoto hlediska představuje její obsah tedy to, co sdělujeme. Také ale 

nelze zapomínat na to, jakým způsobem věci sdělujeme, jak u toho vypadáme, jak se tváříme, 

jak gestikulujeme.  

2.2 Systém komunikace 

Základní podmínkou fungování jakéhokoliv sociálního útvaru je podle Duškové (2011) 

budování efektivních systémů firemní komunikace. Na tuto myšlenku navazuje i Bedrnová  

a Nový (2002), kteří zdůrazňují, že životaschopný komunikační systém je nezbytnou 

podmínkou fungování organizace. Je důležité, aby vše mělo určitý řád, jelikož systém 

komunikace vytváří podmínky, za nichž dochází k samotnému procesu komunikace mezi 
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jejich aktéry. Jak tito autoři uvádějí, pokud organizace nemá funkční komunikační síť, mohou 

nastat problémy, které mohou ve svých důsledcích přivodit dokonce i její krach. 

Adler a Elmhorst (2010) uvádějí tyto prvky komunikace: 

 aktéři komunikace, ať už interní, nebo externí. Může se jednat o zaměstnance, majitele 

firmy, dodavatele, akcionáře, zákazníky, vládu, ale také občany, společnost, politiky, 

úředníky atd., 

 komunikační tok, podstatou je kdo koho informuje, jedná se tedy o směr 

komunikačního toku, 

 informace, tzn. o čem se informuje, znamenají jejich obsah, podobu, kvantitu i  kvalitu 

informací, které se šíří určitým komunikačním tokem, 

 nástroje komunikace, ať už nástroje pro přímý (osobní), tak nepřímý (neosobní) 

kontakt, 

 čas komunikace, čímž se rozumí načasování a doba trvání komunikace, 

 místo komunikace, kde ke komunikaci dochází, zda např. v samotných prostorách 

společnosti, nebo mimo ně. 

2.2.1  Druhy systémů firemní komunikace 

Podle Duškové (2011) lze členit firemní komunikaci na dva základní systémy: interní  

a externí. Oba tyto základní druhy komunikace lze pak ještě dále dělit na formální  

a neformální, jak je znázorněno na obrázku č. 2.2.  

 

Obr. č. 2.2 Druhy firemní komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Dušková, A. Sylaby k přednáškám Organizačního chování, 2011, s. 55 
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Interní komunikací v organizaci rozumí Vymětal (2008) komunikaci v rámci 

organizace. Považuje ji za nástroj, jehož pomocí se vytváří v organizaci prostředí, které 

všestranně podporuje dosahování dobrých pracovních výkonů a podporuje snahy neustále se 

zlepšovat a plnit strategické cíle organizace. Má zajistit efektivní informovanost řadových 

zaměstnanců tak, aby mohli spolehlivě plnit požadované role a úkoly, dále umožnit 

manažerům provádět všechny jejich manažerské funkce a také zajistit efektivní řízení změn, 

tak aby všichni účastníci měli potřebné informace. Cílem interní komunikace v organizaci je 

pak motivovat zaměstnance k naplnění firemních strategických cílů. Vymětal (2008) popisuje, 

že pokud interní komunikace není funkční, může docházet u zaměstnanců k demotivaci, 

pasivitě, frustraci a nerozhodnosti. Už z tohoto výčtu lze odvodit důležitost interní 

komunikace. Vymětal (2008) také uvádí, že až 60 % problémů ve vnitropodnikovém řízení je 

způsobeno právě nedostatky a chybami v komunikaci. Informace potřebují jak řadoví 

zaměstnanci, kteří bez potřebných informací nemohou plnit své úkoly, tak vrcholové vedení, 

které bez kvalitních informací nemůže řídit. Interní komunikace by neměla být podceňována, 

protože tam kde nefunguje, může docházet k pozdním, nebo dokonce neefektivním reakcím 

zaměstnanců.  

Dle Vymětala (2008) by měla vnitropodniková komunikace plnit tyto základní funkce: 

 umožňuje zaměstnancům výměnu potřebných informací, 

 napomáhá rozlišovat členy organizace od nečlenů, 

 umožňuje informovat zaměstnance o cílech organizace a jejich průběžném plnění, 

 umožňuje přesvědčit zaměstnance o cílech organizace a způsobech jejich dosažení, 

 stimuluje zaměstnance a manažery k hledání a nacházení nových řešení a nových 

postupů ve smyslu plnění strategických cílů organizace. 

 

Externí komunikace probíhá podle Vymětala (2008) mezi organizací a jejím vnějším 

okolím. Cílem externí komunikace je napojit organizaci na vnější prostředí, ať už zákazníky, 

veřejnost, dodavatele, nebo odběratele atd., také by měla zajistit efektivní řízení změn, jelikož 

se firmy nacházejí ve značně proměnlivém prostředí.  

 

Jelikož existují dva systémy firemní komunikace, může docházet podle Duškové (2011) 

k jistým problémům. Systém formální komunikace může být špatně nastaven, zcela chybí, 

nebo jsou neracionálně vymezeny některé prvky tohoto systému. Může také docházet  

k nedodržování formálního systému komunikace. Systém je sice správně nastaven, ale pouze 
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formálně, v praxi ho málo kdo, nebo dokonce nikdo nedodržuje. Také se lze setkat  

s problémem, který vychází z dlouhodobého nahrazování formálního systému neformálním 

systémem komunikace. Management firmy v tomto případě spoléhá na neformální systém  

a nepovažuje za nutné vytvořit funkční formální systém komunikace.  

 

Formální systém komunikace 

Formální systém komunikace vymezuje Dušková (2011) jako systém, ve kterém jsou 

formálně vymezeny všechny prvky systému, tzn. komunikační tok, obsah, forma, způsob 

přenosu, načasování a případně i místo komunikace. Je kladen důraz na jeho racionalitu  

a funkčnost. Existují zde vazby na organizační strukturu a je důležité, nebo dokonce nutné 

zapojení všech zaměstnanců do tohoto systému. Významem efektivního formálního systému 

komunikace je, aby každý příjemce získal od správného odesílatele, který má příslušnou 

pravomoc a odpovědnost šířit dané informace, ve správné podobě, správným způsobem, včas 

a na správném místě. Tento systém zajišťuje relativně neosobní přenos informací mezi 

určitými pozicemi a opírá se o racionálně stanovené předpisy. 

Dle Vymětala (2008) vyplývá formální komunikace z organizační struktury organizace 

a má za cíl informovat spoluzaměstnance o způsobu fungování organizace a přiblížit jim 

vnitřní chod organizace. Adler a Elmhorst (2010) poukazují na to, že aby byl formální systém 

(interní) komunikace efektivní, je nutné racionálně vymezit jednotlivé jeho podsystémy, které 

se opírají o specifickou síť komunikačních toků.  

Na obrázku č. 2.3 jsou znázorněny formální komunikační toky v organizaci. Jak je 

možno na tomto obrázku vidět, v rámci vertikální komunikace jsou komunikační toky 

sestupné (A) a vzestupné (B) a u příčné komunikace se jedná o komunikační toky horizontální 

(C) a diagonální (D). Není však důležitý pouze směr, ale také to, co danými toky teče. 

Dušková (2011) uvádí, je-li systém formální komunikace neefektivní, členové organizace 

nedostávají informace v požadovaném množství, kvalitě a včas. V zájmu organizace je 

nastavit formální systém komunikace natolik efektivně, aby nedocházelo ke zpožďování, 

znehodnocování či zkreslování informací. 
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Obr. č. 2.3 Formální komunikační toky v organizaci 

 

 

 

 

                                                                                                              A        B 

 

  A                                B                       D 

                                                    C 

 

Zpracováno podle:  Koontz, H.; Weihrich, H. Management. 1993, s. 514 

 

Newstrom a Davis (1997) zdůrazňují, že organizace potřebují efektivní komunikaci jak 

sestupnou, vzestupnou, tak příčnou. Na tuto skutečnost upozorňují i Donnelly, Gibson  

a Ivancevich (2004), kteří uvádějí, že organizační struktura podniku by měla vytvářet prostor 

pro komunikaci ve čtyřech různých směrech: sestupnou, vzestupnou, horizontální  

a diagonální. Tyto čtyři směry vytvářejí rámec, v němž se komunikace v organizaci odehrává. 

Bude-li mít manažer zmapovaný každý z těchto směrů, umožní mu to lépe překonat překážky 

stojící v cestě efektivní podnikové komunikaci a nalézt způsoby jak se těmto překážkám 

v budoucnu vyhnout. 

Systém interní komunikace tvoří podle výše uvedených autorů komunikace sestupná, 

vzestupná, horizontální a diagonální.  

 

A) Sestupná komunikace 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) poukazují na to, že sestupná komunikace proudí 

od jedinců na vyšších úrovních podnikové hierarchie k jedincům na úrovních nižších. Tubbs  

a Moss (1991) zdůrazňují, že sestupná komunikace je iniciována organizací, vyšším 

managementem a pokračuje přes filtry k stupňům nižším, prostřednictvím velení. Sestupná 

komunikace zajišťuje přenos určitých typů informací z pozice vyšší na pozici nižší, která je jí 

podřízená, jak uvádí Koontz a Weihrich (1993). Je však také velice důležité, co danými toky 

teče. Dědina a Odcházel (2007) zdůrazňují, že u sestupné komunikace je důležitá pravidelnost 
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a že informování podřízených by nemělo fungovat na náhodné bázi. Také zdůrazňují, že 

pravidelnost je důležitější než způsob, jakým zaměstnance informace získá. 

Adler a Elmhorst (2010) uvádí, že obsahem sestupné komunikace jsou jednak pracovní 

instrukce, aby zaměstnanci věděli, co, případně jak mají věci dělat, dále informace  

o pracovních souvislostech, postupy a doporučení pro problémové situace, zpětná vazba, 

verbální hodnocení zaměstnance vedoucím a také podnikové informace. 

Způsoby a nástroje sestupné komunikace lze dělit podle toho, zda se jedná o přímý, či 

nepřímý kontakt. Koontz a Weihrich (1993) do přímého kontaktu zahrnují instrukce, 

rozhovory, schůzky, telefonické rozhovory, používání reproduktorů a dokonce i pomluvy. 

V případě nepřímého kontaktu, tedy v písemné formě uvádí memoranda, dopisy, příručky, 

brožury, instrukce, popisy postupů a elektronicky přenášené informace. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) zdůrazňují, že sestupná komunikace je obvykle 

tvořena pracovními instrukcemi, oběžníky, stanovisky, prohlášeními, procedurami, manuály  

a podnikovou publikací. Pracovní instrukce, které tvoří popisy práce, podniková politika, 

procedury, metody, zpětná vazba na výkon pracovníků a informace o podnikových cílech, 

považují za nejčastější způsob sestupné komunikace. Vymětal (2008) ještě uvádí oficiální 

dokumenty, zápisy z porad, řízenou dokumentaci, příkazy v písemné i ústní formě, intranet  

a směrnice organizace. 

Používání sestupné komunikace má své pozitivní efekty jak pro nadřízené, tak 

podřízené zaměstnance. Vedoucím umožňuje řídit, udržovat vztahy nadřízenosti. Podřízení 

dostávají od svých nadřízených potřebné informace o všem, co potřebují ke své práci, a také 

se jedná o způsob motivování podřízených projevením zájmu o kontakt s nimi ze strany 

vedoucího. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) poukazují na to, že v mnoha organizacích je 

sestupná komunikace neadekvátní a nepřesná. Mají-li zaměstnanci nedostatek informací 

potřebných k práci, může docházet v organizaci k nepřesnostem, nedorozuměním, případně 

může docházet k nežádoucím stresovým situacím. 

 

B) Vzestupná komunikace 

Vzestupná komunikace zajišťuje přenos určitých typů informací z pozice nižší na pozici 

vyšší, která je jí nadřízena, jak uvádí Koontz a Weihrich (1993). Tubbs a Moss (1991) 

vzestupnou komunikaci charakterizuje jako proces, kdy jsou myšlenky, pocity a vnímání 

zaměstnance na nižších úrovních sděleny těm na úrovních vyšších. Donnelly, Gibson  
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a Ivancevich (2004) zdůrazňují, že pro vysoce výkonné organizace je efektivní vzestupná 

komunikace stejně důležitá, jako komunikace sestupná. Tento typ komunikace pomáhá 

předcházet a efektivně řešit problémy. 

Duchoň a Šafránková (2008) konstatují, že vzestupná komunikace je důležitá pro 

organizace, které chtějí být vysoce výkonné, ale bohužel zejména ve větších organizacích jí 

lze těžko dosáhnout. Na důležitost komunikačních kanálů poukazují Donnelly, Gibson  

a Ivancevich (2004), protože efektivní kanály vzestupné komunikace poskytují zaměstnancům 

možnost se vyjádřit. 

Adler a Elmhorst (2010) poukazují na to, že obsahem vzestupná komunikace jsou 

informace o tom, co podřízení dělají, o nevyřešených pracovních problémech, o návrzích na 

zlepšení a o tom, jak se podřízení vypořádávají s prací. 

Koontz a Weihrich (1993) uvádí, že mezi typické prostředky vzestupné komunikace – 

kromě systému různých hlášení – patří systémy podávání návrhů, postupů pro vyřizování 

žádostí a stížností, reklamační systémy, konzultační schůzky, společná zasedání, neoficiální 

rozhovory, skupinová jednání, praktiky „otevřených dveří“, dotazníkové akce, rozhovory  

a činnosti speciálních pracovníků pro vyřizování stížností. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) považují za nejrozšířenější nástroje vzestupné 

komunikace schránky, do nichž se vhazují návrhy a připomínky, skupinové schůze a porady, 

hlášení vedoucích pracovníků, procedury týkající se žádostí a stížností. 

Používání vzestupné komunikace má své pozitivní efekty jak pro vedoucího, tak pro 

podřízeného zaměstnance, pro vedoucího je velkým přínosem zpětná vazba, kterou 

prostřednictvím vzestupné komunikace získá. Podřízený má zase možnost vyjádřit své 

názory, postoje, připomínky, a má také příležitost iniciovat změny.  

Přínos vzestupné komunikace zdůrazňují také Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004), 

kteří popisují, že prostřednictvím vzestupné zpětné vazby získává nadřízený rady a nápady 

zaměstnanců, napomáhá jim vytvářet prostředí participativního vedení všude tam, kde 

manažeři návrhy zaměstnanců aktivně vyhledávají, naslouchají jim a využívají je. Tato 

metoda, je-li vhodným způsobem používána, umožňuje zaměstnancům rozšířit manažerské 

dovednosti svých nadřízených a vytváří rámec pro nastolování pozitivních změn v celé 

organizaci. Úspěchu se lze dopracovat právě prostřednictvím důsledné podpory zpětné vazby. 
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C) Příčná komunikace 

Příčná komunikace zahrnuje horizontální a diagonální tok informací, jak uvádí Koontz  

a Weihrich (1993). Obsahem příčné komunikace jsou informace týkající se společné práce 

kolegů, informace o pracovních problémech, návrhy na řešení problémů a v neposlední řadě 

informace o pocitech, které má zaměstnanec v souvislosti s prací.  

Příčná komunikace v případě přímého kontaktu (face – to – face, nebo ústní forma) 

používá způsoby a nástroje, jako jsou porady týmu, pracovních skupin, oddělení, útvarů  

a komisí, dále individuální schůzky a konzultace se zaměstnanci. V případě nepřímého 

kontaktu (písemná forma) se jedná o zápisy z porad, jednání a schůzí týmů, komisí, 

prostřednictvím intranetu, internetu, nástěnných tabulí, podnikových časopisů, oběžníků, 

bulletinů apod. 

Za pozitivní efekty lze považovat přínos jak pro vedoucího, dochází k usnadnění jeho 

práce, tak pro podřízeného, kterému příčná komunikace napomáhá navazovat a udržovat 

kolegiální vztahy a je také nutnou podmínkou spolupráce v rámci skupiny, projektového týmu 

apod. 

Horizontální komunikace, označována také jako laterální, zajišťuje dle Tubbse  

a Mossové (1991) přenos určitých typů informací mezi pozicemi na stejných nebo podobných 

úrovních řízení. Vymětal (2008) uvádí, že prostřednictvím horizontální komunikace dochází  

k zabezpečení zejména neformální, spontánní koordinace činností, které jsou nezbytné 

k efektivnímu fungování organizace. 

Adler a Elmhorst (2010) uvádí, že horizontální komunikace slouží ke  koordinaci práce 

na úkolech, řešení problémů, sdílení informací, řešení konfliktů a budování vztahů. Donnelly, 

Gibson a Ivancevich (2004) poukazují na skutečnost, že v organizacích je často potřeba 

horizontální komunikace opomíjena a zpravidla pro ni nejsou vytvářeny vhodné podmínky. 

Duchoň a Šafránková (2008) také upozorňují na fakt, že horizontální komunikace je často 

přehlížena. Zájem organizací je primárně orientován na vertikální komunikaci a jsou pro ni 

vytvářeny kanály, ale aby byly organizace efektivní, potřebují dle Donnellyho, Gibsona  

a Ivanceviche (2004) rovněž fungující kanály pro komunikaci horizontální. Dle Bělohlávka 

(1996) dává horizontální komunikace prostor pro týmovou práci a umožňuje značnou 

pružnost a možnost přizpůsobit se. Newstrom a Davis (1997) zdůrazňují, že horizontální 

komunikace je nezbytná pro koordinaci při práci s lidmi v jiných odděleních. 

Diagonální komunikace zajišťuje přenos určitých typů informací mezi různými 

organizačními úrovněmi různých útvarů organizace, které nejsou v přímém vztahu 
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nadřízenosti a podřízenosti. Vymětal (2008) i Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) 

poukazují na to, že je diagonální komunikace někdy považována za pravděpodobně nejméně 

používaný komunikační kanál v organizaci, přesto je důležitá v každé situaci, kdy člen 

organizace nemůže efektivně komunikovat prostřednictvím jiných kanálů. 

Bělohlávek (1996) doporučuje nutnost zvažování otázky efektivnosti. Zda stojí za to 

informovat všechny pracovníky o všem. Je důležité promyslet, kdo má být pozván na poradu, 

jednání, komu jsou informace určeny. 

Za přednost diagonální komunikace považuje Vymětal (2008) to, že probíhá neomezeně 

mezi různými organizačními úrovněmi různých útvarů organizace a nemusí tedy dodržovat 

vertikální organizační strukturu. 

 

Neformální systém komunikace 

Jedná se o systém, ve kterém jsou všechny prvky vymezeny neformálně, tzv.  jsou 

založeny především na neformálních vztazích a zvyklostech v organizaci, jak uvádí Tubbs  

a Moss (1991). Dle Vymětala (2008) neformální komunikace vychází z náhodných setkání  

a osobních kontaktů se spoluzaměstnanci a je stejně důležitá, jako komunikace formální. Pro 

tento systém komunikace je typická živelnost a trvalost, opírá se o zvyky a vývoj 

neformálních vztahů. Vyskytuje se zde vazba na neformální vztahy uvnitř nebo vně 

organizace a je zde pouze malá vazba na organizační strukturu. V tomto případě je možná 

neúčast některých zaměstnanců systému. Obsahem neformální komunikace jsou jak pracovní 

tak mimopracovní informace.  

Neformální komunikace vzniká a je udržována v organizaci jednak, protože existují 

pozitivní neformální vztahy, lidé mají společné zájmy a existuje zde fyzická blízkost. 

Vymětal (2008) zdůrazňuje, že neformální komunikace je pro zaměstnance organizace 

nezbytnou nutností, protože přináší účastníkům vítané uvolnění, zpestření i zábavu, 

nekladoucí na komunikující žádné vysoké nároky. Významem této komunikace je, že 

polidšťuje neosobní charakter formální organizace, doplňuje mezery ve formální komunikaci  

a přechodně nahrazuje nefunkční nebo málo funkční formální systém komunikace. Dle Adlera 

a Elmhorst (2010) neformální komunikace může posloužit k potvrzení formálních či 

oficiálních zpráv a k jejich rozšiřování. Také ale uvádí, že zprávy z neformální komunikace 

mohou být v rozporu s oficiálními zprávami a může docházet k obcházení formálních 

komunikačních kanálů. 
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Mezi způsoby a nástroje řadí výše uvedení autoři přímý osobní kontakt, který je 

nejčastější formou neformální komunikace a také nepřímý kontakt, který je realizován 

prostřednictvím písemných vzkazů, dopisů apod. 

Přesto, že neformální komunikaci není manažery přikládán příliš velký význam, má 

také své pozitivní efekty. Neformální komunikace jednak urychluje přenos informací mezi 

zaměstnanci, také ale upřesňuje chybějící formální informace a napomáhá navazování  

a udržování neformálních vztahů.  

2.3 Nástroje komunikace 

Správná volba komunikačních nástrojů je pro vnitrofiremní komunikaci velmi důležitá. 

Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2006) zdůrazňují, že volba vhodného média přenosu je jeden 

z nejdůležitějších úkolů pro zajištění efektivní komunikace. Jako kritéria uvádějí potřebnou 

rychlost zprávy, množství informací a finanční náročnost přenosu informací.  

Komunikace ve firmách probíhá dle Holé (2006) v těchto základních formách: osobní, 

písemné a elektronické. Zdůrazňuje, že využití jednotlivých forem je závislé na druhu  

a důležitosti komunikace. 

2.3.1  Nástroje ústní komunikace 

Komunikaci „tváří v tvář“ považuje Holá (2006) za nejdůležitější a nejpoužívanější 

formu vnitrofiremní komunikace. Umožňuje okamžitou interakci, která dokáže odstranit 

případná nedorozumění. 

Osobní komunikace dle Bělohlávka, Košťana a Šuleře (2006) umožňuje průběžnou 

výměnu názorů a postojů, je vhodná k přesvědčování a výhodou je také existence zpětné 

vazby. Nevýhodou osobní komunikace je časová náročnost, zvýšené náklady na 

zprostředkování osobního kontaktu, nedává písemný záznam a těžko se kontroluje při účasti 

většího počtu účastníků. 

Mezi základní prostředky osobní komunikace je řazena porada, pohovor, diskuse, 

rozprava, telefonický rozhovor, firemní mítinky vrcholového vedení se zaměstnanci, školící 

programy, dny otevřených dveří, sportovní akce, manažerské pochůzky, konverzace, jednání, 

veřejný projev, konference apod. 

Holá (2006) považuje za nejdůležitější prostředky osobní formy komunikace: 

Porady, které jsou častým nástrojem vedení týmů a řízení pracovního výkonu. Cíl 

porady lze spatřovat jednak v kontrole splněných úkolů a zadávání nových, ale také  
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v prohloubení týmové spolupráce. Efektivní porady se také mohou stát významným nástrojem 

úspěchu, jsou totiž důležitým předpokladem týmové práce, pomáhají navázat přímé kontakty, 

odstranit nedorozumění, řešit problémy a podporovat kreativitu, jak uvádí Šuleř (1995). 

Firemní mítinky a interní prezentace jsou vhodné pro prezentaci strategických cílů, 

chystaných organizačních změn, dosažených výsledků, úspěchů, odměňování nejlepších 

zaměstnanců, představení nových zaměstnanců, pro blahopřání nebo poděkování za práci. 

Interní školící programy slouží ke konkrétnějšímu projednání zamyšlených strategií, 

taktik a cílů firmy. Jsou považovány za vhodný nástroj sdílení a předávání znalostí.  

Dny otevřených dveří jsou postaveny na aktivním přístupu zaměstnanců. Mohou sloužit 

k diskusi a objasňování nejrůznějších záležitostí od fungování konkrétních týmů až po 

fungování a strategii celé firmy. 

Konzultace. Konzultace by měly mít v pracovním programu přesně vyhrazený čas, tak 

aby nenarušovaly pracovní program manažera.  

Manažerské pochůzky, jako nástroj poskytování zpětné vazby názorů a postojů na 

pracovišti. Manažerské pochůzky jsou příležitostí pro méně odvážné zaměstnance, kteří se 

obávají přímé názorové konfrontace a sami komunikaci neiniciují. 

Společenské a sportovní akce jsou považovány za dobrou příležitost pro získání zpětné 

vazby, neformální diskusi, či seznámení rodinných příslušníků s firmou. 

2.3.2  Nástroje písemné komunikace 

Do této kategorie je řazena klasická písemná komunikace. Holá (2006) uvádí, že 

písemná komunikace je využívána především pro hromadná sdělení větší skupině pracovníků, 

s cílem co nejlépe a v co nejkratším čase tyto pracovníky informovat.  

Písemná komunikace umožňuje jasnou evidenci o odeslání a přijetí, názorné zachycení 

myšlenek a snadnou přenositelnost dokumentů, jak uvádí Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2006). 

Za velkou nevýhodu písemné komunikace považují pracnost, časovou náročnost, formálnost, 

neumožňuje zpětnou vazbu, nedovoluje dodatečné opravy a bezprostřední výměnu názorů.  

Mezi písemné formy komunikace jsou řazeny manuály, přepisy, dopisy, zprávy, 

příkazy, směrnice, nástěnky, firemní profil, články, firemní časopis, noviny apod. 

Holá (2006) zdůrazňuje tyto prostředky písemné firemní komunikace: 

Výroční zprávy. Cílem výročních zpráv je v aktuální době poskytnout souhrn důležitých 

informací o firmě. Jedná se o souhrnnou zprávu o činnosti firmy, určenou jak pro vnější, tak 

vnitřní veřejnost. 
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Firemní profil tvoří základní informace o firmě samotné, její historii, jejím poslání, její 

vizi, důležitých událostech, ukončených projektech, referencích zákazníků, úspěších  

a milnících v časové posloupnosti. 

Manuály činností by se měly týkat jednotlivých firemních procesů, funkcí nebo 

konkrétních aktivit. Jedná se o popis práce jednotlivých pracovních míst, jejich kompetencí, 

zodpovědností, návazností činností, přehled úkonů a činností z pozice vyplývající.  

Firemní časopis. Obsahem firemního časopisu může být přehled budoucích akcí, 

rekapitulace těch minulých, výsledky testování produktů, jubilea, ocenění, představení nových 

zaměstnanců, objasňování cílů firmy, či úspěchy firmy.  

Nástěnky. Jsou jednoduchým komunikačním prostředkem, který může poskytovat 

podstatě stejné informace jako firemní časopis. Bedrnová a Nový (2007) zdůrazňují, že je 

velice důležité umístění nástěnky, tak aby byla zajištěna její dostupnost. 

2.3.3  Nástroje elektronické komunikace 

Elektronická komunikace v prostředí, ve kterém dochází ke stálému rozvoji 

informačních technologií, nabývá na významu. DeVito (2008) zdůrazňuje, že tento způsob 

komunikace je významnou součástí lidské praxe po celém světě. 

Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2006) zdůrazňují, že elektronická komunikace umožňuje 

rychlý přenos velkého množství informací při minimálních nárocích na kapacitu a existuje 

zde možnost průběžné zpětné vazby. Jako nevýhody uvádějí možnost zahlcení informacemi 

velkého rozsahu a absence přímého fyzického kontaktu mezi stranami.  

Mezi nástroje elektronické komunikace je řazen intranet, internet, e-maily, 

telekonference, telefony, počítače, modemy, faxy apod. 

Holá (2006) popisuje tyto prostředky elektronické komunikace: 

Intranet je interní elektronická síť podniku, která je majetkem firmy a je přístupná 

pouze zaměstnancům a oprávněným osobám. Na intranetových stránkách by měli 

zaměstnanci najít vše, co je třeba vědět o firmě a jejím fungování. Informace by zde měly být 

aktuální, relevantní a pozitivně naladěné. 

Vizuální a audiovizuální komunikace. Tato forma komunikace je využívána 

v podnikové komunikaci zejména pro školící a instruktážní účely.  

Firemní televize a rozhlas mohou přinášet aktuální informace a zpravodajství  

o firemním dění.   
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2.3.4  Jiné prostředky a formy interní komunikace 

Firma komunikuje prostřednictvím slovní, písemné a elektronické komunikace, ale také 

mimoslovně, tzn. svými činy, vizí, cíli, plány, úspěchy i neúspěchy, hodnotami, způsobem 

oblékání, zvyklostmi, symboly, stylem řízení, typem produktů, pověstí, pracovními 

podmínkami, jednáním a činy manažerů, jak uvádí Holá (2006). Většina komunikačních 

prostředků byla popsána, firma ale může komunikovat také prostředky, jako jsou firemní 

předměty, dárky, nabídkou firemních produktů a služeb zaměstnancům a firemním oblečením. 

Jedná se o způsob, jakým může firma projevit zájem o vzájemně fungující a vyhovující 

vztahy se zaměstnanci.  

2.4. Efektivní komunikace 

Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2006) zdůrazňují, že efektivní komunikace má značný vliv 

na úspěšnost organizace. Efektivně fungující interní komunikace je výsledkem jednotné 

odpovědnosti celého managementu organizace vůči internímu i externímu prostředí. Řešení 

efektivity interní komunikace začíná nastavením základních podmínek, které umožňují její 

správné fungování. Úspěšné firmy mají tyto základní podmínky zakotveny v organizačních 

směrnicích a vycházejí z celkové firemní kultury a z otevřeného vztahu ke svým 

zaměstnancům i partnerům.   

2.4.1 Bariéry efektivní komunikace 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) zdůrazňují, že při budování efektivní 

komunikace je důležité uvědomit si a pochopit bariéry a překážky, které podnikovou 

komunikaci znehodnocují. Lepilová (2008) uvádí, že subjektivní momenty, které se  

v mezilidské komunikaci vyskytují, mohou vést k bariérám, konfliktům a krizím. Totéž 

sdělení totiž může být totiž rozdílně vnímáno a interpretováno. Bělohlávek (1996) také 

upozorňuje, že mnohé nesnáze v organizacích mohou vznikat právě prostřednictvím 

komunikačních chyb. 

Bedrnová a Nový (2002) uvádějí, že v sociální komunikaci se lze často setkat s různými 

druhy problémů a nedostatků, někdy také označovány jako šumy, či rušení komunikačního 

procesu. Tito autoři rozlišují poruchy vnější a vnitřní, a momentální (fyzické a psychické), 

nebo dlouhodobější (osobnostní).  

Za nejproblematičtější z hlediska komunikačního procesu a jeho optimalizace Bedrnová 

a Nový (2002) považují vnitřní osobnostní faktory, protože každý člověk je jiný, má rozdílné 
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vlastnosti, zkušenosti. Problematika komunikace se dle těchto autorů (2002) pak odráží  

v těchto složkách: 

 Znalosti. Rozdílná úroveň znalostí se v situacích, ve kterých jsou tyto znalosti potřeba, 

se může stát při komunikaci značně problematická.  

 Kultura. Rozdíly v kultuře, ve způsobu, jímž lidé žijí, myslí, jednají a komunikují  

a který je charakteristický vždy pro určitou skupinu lidí, se obvykle projevují jak tam, 

kde jsou jednotliví účastníci komunikace odlišné národnosti, tak tam, kde jde  

o jednotlivé třídy nebo vrstvy ve společnosti. 

 Status, neboli sociální zařazení jednotlivých pozic v organizaci. Problém se projevuje 

silně zejména tam, kde spolu jednají pracovníci s odlišným statusem. 

 Postoje jako hodnotící vztahy rovněž ovlivňují průběh komunikace. 

 Emoce také mají na průběh komunikace značný vliv a mohou se stát bariérou, která 

snižuje efektivitu komunikace. 

 Komunikační dovednosti, pod které patří dovednost komunikovat a umění 

argumentace, ale také schopnost naslouchat také značně ovlivňují komunikaci.  

 

Urban (2010) uvádí, že bariéry komunikace se mohou objevovat jak na straně 

zaměstnanců, tak na straně organizace. Bariéry na straně zaměstnanců se mohou projevovat 

obavou otevřeně vyjádřit svůj vlastní názor, utajováním či filtrováním informací atd. 

Organizace se zase dopouští chyb tím, že komunikace není zapracována do popisu pracovních 

procesů nebo toků nebo není v odpovědnosti jednotlivých osob, komplikuje ji zbytečně složitá 

nebo příliš automatizovaná organizační struktura, přezaměstnanost apod.  

Tejnorová (2010) považuje za hlavní příčiny problémů v komunikaci nízkou úroveň 

vedoucích zaměstnanců, slabou podporu týmové spolupráce, chybějící pravidla  

a nedostatečnou motivaci ke komunikaci. 

Za nejobvyklejší důvody, proč se komunikace hroutí, uvádí Donnelly, Gibson  

a Ivancevich (2004) následující: 

Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností, které mohou komunikaci zkreslovat. 

Jedinci si totiž mohou vykládat tutéž komunikaci různým způsobem. Tato skutečnost je 

závislá na jejich předchozích zkušenostech. Mají-li jedinci výrazně odlišné postoje, názory, 

znalosti či zkušenosti, je velice obtížné dosáhnout mezi nimi efektivní komunikace. 

Selektivní vnímání. Každý jedinec si zkresluje obraz světa svým vlastním způsobem. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004, s. 520) uvádějí, že „k selektivnímu vnímání dochází 
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tehdy, když lidé zakreslují do onoho obrazu novou informaci, zejména je-li v rozporu s tím, 

v co věří“. Také se zmiňují, že selektivní vnímání může vyústit do stereotypů, které mohou 

tvořit bariéry komunikace.   

Špatná schopnost naslouchat, která je jednou z hlavních bariér efektivní komunikace. 

Nedovede-li jedinec naslouchat druhému, nemůže dosáhnout cílů diskuse, zpětné vazby ani 

správně předat pracovní pokyny.  

Předčasné hodnocení sdělení znamená, že při komunikaci příjemce informace 

vyhodnocuje sdělení dříve, než proběhne celá komunikace. I tato skutečnost může vést ke 

zkreslování sdělení.  

Věrohodnost zdroje značně souvisí s tím, jakou míru důvěry chová příjemce ke 

komunikátorovi co do jeho slov a činů. Zdůrazňují, že úroveň věrohodnosti, která je 

připisována komunikátorovi příjemcem, přímo ovlivňuje, jak příjemce vidí a reaguje na slova, 

myšlenky a činy komunikátora. 

Sémantické problémy znamenají, že stejná slova mohou mít pro různé lidi různé 

významy. Pochopení sdělení je záležitostí samotného příjemce, nikoli slov. 

Filtrování se často vyskytuje u podnikové vzestupné komunikace. Jde o pokus 

manipulovat s informacemi tak, aby je příjemce vnímal jako pozitivní. Dochází tak ke snaze 

zakrýt nepříznivé informace. 

Časová tíseň znamená, že jedinec, který by normálně byl nebo by měl být informován, 

je formálním kanálem komunikace opomenut. 

Komunikační přetížení znamená předávání nadměrného množství informací, které 

nestačí jedinci dostatečně absorbovat a následně na ně přiměřeně reagovat. 

Dědina a Odcházel (2007) uvádí tyto obtíže komunikace: předsudky a zaujatost, 

mezilidské vztahy, úloha vedení organizace, odlišná pohlaví, vzdálenost mezi 

komunikujícími, organizační struktura. 

Překážkám bránící efektivní komunikaci věnují pozornost také Koontz a Weihrich 

(1993). Řadí mezi ně nedostatečné plánování, nejasné předpoklady, sémantickou nejasnost, 

špatně vyjádřené sdělení, komunikační překážky v mezinárodním prostředí, ztráty při 

přenosu, špatné naslouchání a unáhlené hodnocení, neosobní komunikaci, nedůvěru, hrozby  

a obavy, nedostatečnou dobu na přípravu a přemíru informací.  
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2.4.2  Zásady efektivní komunikace 

Horáková, Stejskalová a Škapová (2008) poukazují na důležitost efektivní komunikace, 

jelikož tvoří základ moderní společnosti. Bedrnová a Nový (2002, s. 213) upozorňují, že 

efektivní komunikace je taková, „při které za vzájemného respektování partnerů dochází  

k účelné výměně informací mezi subjekty“. Tyto subjekty by si měly poskytovat odpovídající 

zpětnou vazbu, kterou považují Bedrnová a Nový (2002) za jednu z velice důležitých součástí 

každé efektivní komunikace. Také ale popisují, že ne každá zpětná vazba je účinná. V tabulce 

č. 2.1 je popsána účinná a neúčinná zpětná vazba. Po porovnání účinné a neúčinné zpětné 

vazby je vidět důležitost právě účinné zpětné vazby.  

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) také zdůrazňují význam zpětné vazby, kterou 

charakterizují, jako významný prvek efektivní oboustranné komunikace. Hospodářová (2008) 

dokonce tvrdí, že bez zpětné vazby komunikace nefunguje a ani nemůže fungovat. Uvádí, že 

jednou říci nestačí a ani fungující intranet či pravidelně vydávaný firemní časopis není 

zárukou toho, že lidé v organizaci „vědí“. Zpětná vazba totiž představuje reakci na přijatou 

zprávu a informuje jedince o způsobu interpretace sdělení, jak uvádí Bedrnová a Nový (2007). 

 

Tabulka č. 2.1 Porovnání účinné a neúčinné zpětné vazby 

 

ÚČINNÁ ZPĚTNÁ VAZBA NEÚČINNÁ ZPĚTNÁ VAZBA 

- zaměřená pomoci pracovníkovi 

- konkrétní 

- popisující 

- načasovaná 

- v situaci, kdy je pracovník schopen ji 

přijmout  

- jasná 

- hodnotná 

- zaměřené pracovníka ponížit 

- obecná 

- hodnotící 

- nenačasovaná (použitá náhodně) 

- zahání ho do defenzívy 

 

- nesrozumitelná 

- nepatřičná 

 

Pramen: Bedrnová E., Nový I., Psychologie a sociologie řízení 2002, s. 213 

 

Zpětná vazba by měla zaměstnancům napomáhat ve zlepšování kvality jejich práce, 

měla by být zaměřena na jejich práci, nikoli přímo na osobnost pracovníka. Bedrnová a Nový 

(2002) také poukazují na to, že údaje, které zpětná vazba poskytuje, by měly být spolehlivé  

a srozumitelné. Rychlost zpětné vazby také hraje určitou roli. Obecně platí, že čím rychlejší je 

zpětná vazba, tím je to lepší.  
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Hloušková (1998) zdůrazňuje tu skutečnost, že aby byla komunikace účinná, musí být 

obousměrná, tedy přicházet jak od vedení směrem dolů k řadovým zaměstnancům, tak také od 

řadových zaměstnanců směrem k vedení. Tepper (1996) a jiní autoři poukazují na to, že 

komunikace je dvoustranný proces.  

Obousměrná komunikace by měla sloužit především k tomu, aby vedení mohlo 

průběžně informovat zaměstnance o jednotlivých oblastech podnikové politiky, podnikových 

plánech a cílech, které se jich týkají, a zaměstnanci aby mohli ihned vyjádřit své názory na 

záměry a činnosti vedení, jak uvádí Armstrong (1999). Management by měl dle Horákové, 

Stejskalové a Škapové (2008) využít tohoto oboustranného procesu, aktivně usilovat  

o zpětnou vazbu a co nejlepší pochopení názorů a postojů svých zaměstnanců. I Bedrnová 

a Nový (2007) zdůrazňují, že aby komunikace v organizaci byla efektivní, je nutné zajistit její 

obousměrnost. Na obrázku č. 2.4 je znázorněna interní komunikace jako obousměrný proces.  

 

Obrázek č. 2.4 Interní komunikace jako obousměrný proces 

 

Interní komunikace = obousměrný proces 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Horáková I.; Stejskalová D.; Škapová H. Strategie firemní komunikace. 2008, s.126 

 

Za další podmínku efektivní komunikace považují Bedrnová a Nový (2002) umění 

efektivně naslouchat. Vymětal (2008, s. 48) popisuje, že „aktivní naslouchání znamená, že 

posluchač je vnímavý a pozorný k mluvícímu a vlastní myšlenky a interpretace prezentuje 

teprve tehdy, až hovořící zcela dokončí to, co chce říci“. Donnelly, Gibson a Ivancevich 

(2004) zdůrazňují skutečnost, že pouhé poslouchání nestačí. Posluchač by se neměl stát pouze 

pasivním příjemcem informací, ale měl by být schopen dávat řečníkovi průběžně najevo, že 

ho poslouchá. Dle Vymětala (2008) by efektivní naslouchání mělo vést k získání maxima 

informací, k maximálnímu pochopení sdělovaného ve všech prezentovaných souvislostech  

Všechno,  

co zaměstnanci 

vidí 

slyší 

čtou 
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a poskytnutí odpovídající zpětné vazby. Člověk by měl naslouchat s porozuměním, jak uvádí 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004). Dle Bedrnové a Nového (2002, s. 213) by měl jedinec 

při aktivním naslouchání:   

 „dávat najevo vstřícný postoj, 

 udržovat pozornost, sledovat obličej řečníka, 

 vykazovat ostražitost, ale současně příjemné chování, 

 přikyvovat, pokud je na místě potvrdit řečníkova slova, 

 nevyhýbat se pohledům z očí do očí, 

 nenechávat se ničím rozptylovat, 

 umět se vžít do pocitů řečníka, 

 skutečně vypadat jako posluchač.“  

 

Za další podmínky fungující vnitrofiremní komunikace považuje Hloušková (1998) 

zajištění odpovídající organizace práce, stanovení jasné personální strategie firmy, která musí 

být součástí celkové strategie a vychází z firemní vize. Vymětal (2008) ještě zdůrazňuje 

nutnost odborné a lidské kvality manažerů, v případech, kdy vrcholový manažer tvoří svůj 

tým, pravidelně fungující zpětnou vazbu v obou směrech a osobní příklady a postoje 

manažerů. 

Koontz a Weihrich (1993, s. 522) zdůrazňují, že „efektivnost komunikace lze posuzovat 

podle dosažení očekávaných výsledků“. I Armstrong (1999) a jiní autoři jako např. Jersáková 

(2009) zdůrazňují, že k dosažení koordinovaných výsledků je zapotřebí dobře fungující 

komunikace. Efektivní komunikace usnadňuje vedoucím pracovníkům život tím, že pracují 

efektivněji, zaměstnancům zase umožňuje pochopit smysl jejich práce, čímž se jejich 

pracovní život stává uspokojivějším. 

Bedrnová a Nový (2007, s. 201) uvádějí, že „z hlediska systémového opatření je 

v zájmu efektivní sociální komunikace v organizaci nezbytné zaměřit se na vybudování  

a provozování informačních a komunikačních systémů“. Stejskalová, Horáková a Škapová 

(2008) poukazují na to, že zaměstnancům by měly být poskytovány informace o aktivitách 

podniku, prostřednictvím nichž by měli získat jasnou představu o tom, kam firma směřuje. 

Nejedná se pouze o obchodní cíle, ale také o projekty nebo programy, které firma podporuje, 

sponzoruje, jaký vliv mají její činnosti na životní prostředí a zda se jej snaží minimalizovat. 

Všechny tyto skutečnosti napomáhají zaměstnancům vytvářet pocit sounáležitosti a hrdosti na 

to, že jsou součástí právě této firmy, nebo v opačném případě právě naopak.  
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Jako účinné metody zlepšování komunikace Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) 

uvádějí prověřování, regulování informačních toků, empatii, zjednodušení jazyka  

a v neformální rovině i využívání „šuškandy“.  

Prověřování vychází z předpokladu, že by mohlo dojít k neporozumění či 

k nedorozumění sdělení. Proto Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) doporučují, aby 

kdykoliv a kdekoliv je to možné je třeba pokoušet se zjistit, zda to, co bylo zamýšleno sdělit, 

tak bylo skutečně přijato a pochopeno. Jedná se o způsob, prostřednictvím něhož se předejde 

možným problémům.  

Dochází-li k regulování toků informací, zabezpečuje to vytváření optimálních toků 

informací k manažerům tím, že eliminuje problém přetížení informacemi. Dochází tak 

zároveň ke kontrole jak kvality, tak množství sdělení. Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) 

zdůrazňují, že v rámci formální komunikace by tedy zaměstnanci neměli být informováni 

úplně o všem, ale jen o tom, co je důležité. 

Mezi metody zlepšení komunikace je uváděna také empatie, kterou Donnelly, Gibson 

a Ivancevich (2004, s. 526) označují jako „schopnost vcítit se do role jiného člověka a umět 

předpokládat jeho hlediska a citová rozpoložení“. Právě empatie může být tím faktorem, který 

odstraní mnohé z bariér komunikace.  

Zjednodušování jazyka se rozumí vyvarování se používání složitého jazyka, kterému 

nerozumí všichni. Manažeři by si měli pamatovat, že efektivní komunikace obsahuje přenos 

porozumění dané záležitosti. Je důležité, aby komunikaci rozuměli všichni její účastníci. 

Jako poslední metodu zlepšování komunikace uvádějí Donnelly, Gibson a Ivancevich 

(2004) využití „šuškandy“ jako součásti neoficiálního komunikačního systému. Tento 

neoficiální komunikační nástroj slouží jako vedlejší mechanismus, a často je rychlejší než 

oficiální systém, vedle kterého existuje. Tento neoficiální kanál považují dokonce za centrální 

nervový systém. Tvrdí, že v mnoha případech se mohou zaměstnanci spolehnout na 

skutečnost, že „šuškanda“ je rychlá, účinná, přesná a naplňuje potřebu lidí komunikovat. 
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3. Charakteristika vybrané firmy a metodologie sběru empirických dat 

3.1 Podstata empirického výzkumu 

Surynek, Komárková a Kašparová (2001) považují získávání primárních dat  

v sociologickém a sociálně psychologickém výzkumu za nejdůležitější a nejcitlivější operaci 

empirického výzkumu. Také poukazují na fakt, že řada technik sociologického výzkumu 

slouží i k získávání dat sekundárních. Nový (1997, s. 63) chápe sociologický výzkum jako 

„cílevědomé, systematické a organizované získávání, zpracovávání a interpretaci informací  

o sociální dimenzi objektivní reality“. Jedná se o těžko nahraditelnou metodu prostřednictvím 

níž jsou poznávány postoje, názory, hodnotové informace a preference i jednání pracovníků  

a pracovních skupin. Nový (2001) zdůrazňuje to, že plní funkci jak poznávací, tak motivační  

i kontrolní na všech úrovních, ve všech oblastech a fázích řídícího procesu.   

Kvalita získaných informací je závislá na tom, zda jsou použity skutečně objektivní 

metody výzkumu, a také na tom, zda jsou použity přiměřeně dané situaci, jak tvrdí Surynek, 

Komárková a Kašparová (2001). Pražská a Jindra (1997) zdůrazňují, že volba metodiky je 

podmínkou aby výsledky měli určitou vypovídací schopnost a spolehlivost. 

Data získána prostřednictvím sociologického a sociálně psychologického výzkumu  

mohou být buď primární nebo sekundární, jak uvádí Nový  (1997). 

Primární data jsou ta data, která poskytují personální informace o práci  

a zaměstnancích. Jsou bezprostředním záznamem události, situace, nálady, dojmu, názoru či 

chování. Výhodou těchto dat je, že existuje přímá vazba na dané cíle, ke kterým tato data mají 

sloužit.  

Sekundární jsou ta data, která byla zaznamenána již dříve. Prvotně se jednalo o data 

primární, byla uchována a nyní jsou použita k jiné potřebě. Sekundární informace jsou 

poskytovány organizací. Výhodou sekundárních dat, že jsou ihned k dispozici. Nevýhodou 

těchto dat je, že jsou původně určeny k jinému účelu, než je nynější cíl výzkumu. 

Z hlediska obsahu poznávání i metodologie Bedrnová a Nový (2002) rozlišují výzkum 

kvalitativní a kvantitativní.  

Kvantitativní výzkum je podle nich zaměřen na rozsah výskytu jevů, jejich frekvenci, 

intenzitu nebo velikost. Tento typ výzkumu lze realizovat tehdy, jde-li o jevy relativně 

jednoduché a do určité míry již poznané. Zabývá se stabilizovanými jevy a jejich vzájemnými 

odhadnutelnými poměry. Někdy je kvantitativní výzkum charakterizován jako statistické 

testování hypotéz. 
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Kvalitativní výzkum se zaměřuje na odhalování neznámých skutečností o sociálních  

a sociálně psychických jevech, odhalování jejich obsahu. Jedná se o především o existenci 

jevů a jejich strukturu, jejich vlastnosti a funkce a faktory, které sociální a sociálně psychické 

jevy ovlivňují nebo s nimi jinak souvisí. Zachycuje jevy v dynamice a zejména jejich 

podmínění. 

Bedrnová a Nový (2007) rovněž poukazují na to, že má-li být výzkum kvantitativní 

nebo kvalitativní, závisí jednak na stupni poznání skutečnosti nebo jevů, ke kterým má být 

poznání nasměrováno, na cílech, poznání, i na tom co je od výzkumu očekáváno a také na 

technikách, které jsou pro poznání určených skutečností k dispozici. 

3.2 Etapy provedení empirického sociologického výzkumu 

Nový (1997) jako i jiní autoři jako např. Pavlica (2000) rozděluje empirický 

sociologický výzkum do tří etap: 

Přípravná etapa je považována za nejnáročnější a nejdůležitější etapu. Přestavuje sled 

základních kroků, jež ovlivní množství a konečnou kvalitu získávaných informací  

a doporučuje následující postup: 

- formulovat cíl výzkumu a charakterizovat problémové situace, 

- stanovit pracovní hypotézy, 

- vymezit objekt a předmět výzkumu, 

- stanovit zkoumavý vzorek, 

- určit místo a čas realizace výzkumu, 

- stanovit časový harmonogram, rozpočet nákladů, 

-  formulovat nástroje sloužící k získávání dat. 

Realizační etapa představuje především aktivity orientované na přípravu výzkumného 

terénu a vlastní získávání informací. Nezbytnou podmínkou pro získávání objektivních 

informací je přiměřená motivace respondentů. Je důležité respondentům vysvětlit cíl, záměry  

i předpokládané využití výsledků výzkumu a maximálně je zainteresovat na jeho celkovém 

průběhu. Celá realizační fáze je tedy řadou činností, které musí být koordinovány, řízeny  

a organizovány. 

Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace je poslední fází empirického 

sociologického výzkumu. Tato etapa se zaměřuje na statistické zpracování informací. Toto 

zpracování připravuje materiál pro jejich následnou interpretaci. Způsob zpracování se bude 

odvíjet o techniky, která byla pro zjištění dat použita. 
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3.3 Rozdělení metod a technik empirického výzkumu 

Surynek, Komárková a Kašparová (2001) dělí metody empirického výzkumu na tyto 

čtyři základní kategorie, které odpovídají zdrojům informací: dotazování, pozorování, 

experiment a analýzu věcných skutečností. 

Dotazování je nejběžnější a nejčastěji využívanou metodu založenou na výpovědi lidí 

dotázaných nebo jinak také respondentů, jak tvrdí Bedrnová a Nový (2002). 

Techniky dotazování podle Nového (1997) zajišťují hromadné údaje o sociálních 

faktech prostřednictvím informací ze subjektivního světa lidí. Velmi často jsou používána 

z důvodu, že zjištění získaná prostřednictvím těchto technik lze dobře statisticky zpracovávat. 

Bedrnová a Nový (2002) zdůrazňují, že dotazování poskytuje informace z oblastí,  

o kterých nelze získat informace v dostatečném rozsahu a hloubce jiným způsobem. Výpovědi 

respondentů mohou být o realitě vnitřní, psychické. Jedná se o takové skutečnosti, které jsou 

vnějšímu pozorovateli přímo nepřístupné. Nebo to mohou být výpovědi o realitě vnější, jak  

o stavech, tak o procesech. 

Dvořáková (2001) zdůrazňuje, že výhodou dotazníkové metody je možnost získávat 

velké množství informací od mnoha jedinců během relativně krátké doby. Jedná se o rychlejší 

a méně nákladnou metodu sběru dat. Odpovědi mohou být kvantifikovány a podrobně 

analyzovány. 

Metoda dotazování zahrnuje tyto techniky: individuální osobní rozhovor, 

psychologickou exploraci, dotazování na ulici, skupinový rozhovor, písemné dotazování, 

telefonické dotazování a elektronické dotazování. 

Pozorování podle Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) zachycuje chování lidí 

v nejrůznějších situacích. Jsou to reakce lidí na měnící se podněty, interakce člověka 

s druhými lidmi i s předmětným prostředím  

Experiment dle Bedrnové a Nového (2002) znamená aktivní vstup do zkoumaných 

skutečností. Nejde pouze o snímání obrazu toho, co existuje nezávisle na něm, ale intervenuje, 

ovlivňuje situaci a zkoumá reakce, a to buď v přísně kontrolovaných laboratorních 

podmínkách, a nebo i v přirozených podmínkách. 

Analýza věcných skutečností zahrnuje podle Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) 

jak skutečnosti, které vznikly spontánně, tak ty, které byly zadány jako úkol. 
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3.3.1 Dotazník 

Dotazník je písemnou technikou metody dotazování, jak uvádí Pavlica (2000). Surynek, 

Komárková a Kašparová (2001) zdůrazňují, že podstata dotazníku spočívá v tom, že 

respondent sám písemně odpovídá na otázky. Také upozorňují na to, že písemné dotazování je 

velmi rozšířený nástroj získávání informací. Nový (1997) poukazuje na to, že dotazník je 

určen k předání pro vyplnění konkrétním osobám. Od těchto osob se dotazníky vybírají, a to 

opět organizovaně. Jsou-li respondentům dotazníky předány osobně, cítí se vůči výzkumníku 

a výzkumu více vázáni. Proto je možné od respondentů žádat více a podrobnější informace. 

Holá (2006) charakterizuje dotazník jako nejčastější nástroj pro sběr dat vhodný pro 

různé typy průzkumů. Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od 

dotazovaných. Jejich prostřednictvím lze získat informace s  mnohem menší námahou, levněji 

a s možností získaná data podrobněji dále zpracovávat.  

Za výhodu písemného dotazování lze podle řady autorů, jako např. Bedrnové, a Nového 

(2002) i Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) považovat to, že neprobíhá mezi dvěma 

osobami, protože chybí aktivní zapojení tazatele a respondent má tím pádem větší pocit 

anonymity. Tito autoři poukazují na následující výhody dotazníku: je levnější než rozhovor, 

nedochází k nežádoucímu ovlivnění působením tazatele a respondent si určí sám dobu, která 

mu vyhovuje pro zodpovězení otázek.  

Za nevýhodu je považována hrozba nižší návratnosti než u osobního dotazování, chybí 

kontrola kdo dotazník vyplňoval a také kontrola podmínek, za kterých je dotazník vyplňován. 

Dále také zmiňují chyby, ke kterým může docházet při vyplňování dotazníku. Mohou nastat 

tehdy, je-li dotazník složitější. Respondent nemusí pochopit otázku a někdy ani požadovaný 

způsob vyplňování.  

3.3.2 Typy otázek 

Dotazník může obsahovat různé typy otázek. Měly by být použity takové otázky, které 

budou vhodné podle zvoleného tématu a zkoumaného cíle. Otázky mohou být podle Urbana 

(2004) i dalších autorů jako např. Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) nebo Nového 

(1997): uzavřené (mimo jiné v podobě škál odpovědí), otevřené a polootevřené. 

a) Uzavřené otázky mají předem stanoveny možnosti odpovědí. Odpovědi by měly být 

správě připraveny, tak aby nabízely všechny možné varianty. Nemělo by docházet k tomu, 

že respondent si nevybere ani jednu z nabízených odpovědí. Odpovědi na tento typ otázek 

se dobře zpracovávají, ale ne vždy je tento druh otázek vhodný. 
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b) Otevřené otázky mají podobu pouhého dotazu s možností volného vyjádření respondenta. 

Tento typ otázek dává sice respondentovi velkou svobodu vyjádřit se, ale jsou pro něho 

také často obtížné na vyjádření. Variabilita odpovědí na tyto otázky je velice široká i tímto 

se komplikuje vyhodnocování odpovědí výzkumníky. 

c) Polootevřené otázky jsou takové otázky, které spojují otázky otevřené s uzavřenými. 

Tyto otázky dávají nabídku možných odpovědí, ale poslední možnost je taková, že má 

respondent možnost doplnit svou individuální variantu. 

3.4 Charakteristika vybrané firmy 

Vybraná firma je akciovou společností sídlící v Ostravě. Je součástí skupiny firem, které 

patří ke klíčovým dovozcům černého uhlí a koksu z Polska. Další významnou oblastí 

podnikání  jsou  produkce a prodej kameniva a recyklátů, výkup stavebních odpadů, zemní 

práce, demolice, prodej hutních materiálů a motorových paliv. Mateřská firma sídlí v Praze  

a jako majoritní akcionář strategicky řídí obchodní aktivity, které jsou realizovány 

jednotlivými dceřinými firmami na území České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska. 

Vybraná firma je v oblasti pevných paliv největším českým importérem a patří mezi 

největší prodejce v České republice. Jejich cílem je nabídnout a následovně zabezpečit 

komplexní dodávku na klíč. Jak profinancování dodávek, logistiku přepravy, jakostní 

kontroly, monitoring kvality dodávaného množství, včetně zákaznického servisu. Zabývá se 

jak maloobchodem, tak velkoobchodem. Náplní je také obchod s nátěrovými hmotami, 

stavebními materiály, pohonnými hmotami a hutními materiály.  

Vybraná firma disponuje základním kapitálem přibližně ve výši 234,8 miliónů korun. V 

roce 2011 dosáhla tato firma obratu přibližně 922,6 miliónů korun, což je mírný pokles oproti 

roku předcházejícímu.  

Svou pozici si vybraná firma vybudovala a udržuje díky stabilními a zkušenému týmu 

svých zaměstnanců. Vedení vybrané organizace si uvědomuje důležitost interní komunikace, 

jelikož je součástí všech procesů v rámci organizace a je nezbytná pro její samotný chod. 

Proto došlo k závěru, že je důležité věnovat se efektivitě vnitrofiremní komunikace, což by 

mělo vést ke zvyšování kvality práce. Také si uvědomuje, že existuje mnoho bariér, které 

interní komunikaci znehodnocují, a kterým je důležité předcházet.  

Vybraná organizace podporuje široké spektrum charitativních, kulturních a sportovních 

projektů. Jedná se především o pomoc všeobecně prospěšným neziskovým organizacím, 

jejichž existence je plně závislá na příspěvcích sponzorů. Mezi nejvýznamnější současné 
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aktivity patří hlavní partnerství se zavedenou českou obdobou hudebních cen Grammy – 

Cenami Akademie populárních věd Anděl 2010. Z oblasti sportu lze vyzdvihnout 

sponzorskou podporu hokejového klubu HC Vítkovice. 

3.4.1  Historie vybrané firmy 

Vznik firmy spadá do roku 1991, kdy byl zahájen obchod s palivy v České republice  

a Polsku. Od roku 1994 se firma rozvíjela v oboru stavebnictví a v roce 2006 dosáhla obratu 

deset miliard korun. V roce 2007 vstoupil do firmy strategický investor, který projevil zájem 

pouze o stavební aktivity a umožnil tak zbývající podíl zabývající se obchodní činností 

odkoupit skupině, jejíž součástí je i vybraná organizace. V roce 2011 došlo k fúzi dceřiných 

společností zabývající se recyklací a ukládáním stavebního odpadu a zemními pracemi. 

3.4.2 Předmět činnosti 

Vybraná firma pokračuje v dlouholeté tradici obchodních činností a realizuje prodej 

zboží a poskytování služeb převážně v těchto oblastech podnikání: 

- prodej pevných paliv prostřednictvím sítě uhelných skladů v rámci České a Slovenské 

republiky,  

- velkoobchodní prodej pevných paliv, včetně exportu do Rakouska prostřednictvím své 

sesterské společnosti,   

- prodej pohonných hmot,  

- prodej hutních polotovarů a výrobků,  

- prodej kameniva, 

- zemní práce a demolice, 

- výkup stavebních odpadů, 

- pronájem nemovitostí.  

 

Současná síť skladů umožňuje zajistit dodávky pro celou řadu zákazníků od drobných 

spotřebitelů až po dodávky pro tak velké a náročné zákazníky, jako jsou např. České či 

Slovenské dráhy, pro které jsou zajišťovány dodávky různých druhů paliv v systému just in 

time prakticky po celé České a Slovenské republice. V rámci velkoobchodního prodeje jsou 

zajišťovány dodávky od tuzemských producentů, ze Slovenska, Polska a Ruska rovněž pro 

malé a střední průmyslové pozice včetně exportu pevných paliv do ostatních zemí EU. Pro 

zákazníky firmy jsou zajišťovány také dodávky pohonných hmot, a to především motorové 

nafty. 
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Veškeré obchodní činnosti a poskytování služeb jsou prováděny ve shodě se systémem 

řízení kvality dle ISO 9000, systémem životního prostředí ISO 14000 a systémem bezpečnosti 

práce ISO 18000. 

3.4.3  Organizační struktura 

Statutárním orgánem firmy je představenstvo, které má 3 členy. Výkonně řídí 

společnost výkonný ředitel. Firma je dále členěna na hospodářská střediska podle předmětu 

činností. V čele každého hospodářského střediska stojí vedoucí střediska. Dozorčím orgánem 

je dozorčí rada, která pracuje v tříčlenném obsazení. Kompetence jednotlivých orgánů jsou 

zakotveny ve stanovách společnosti, které schvaluje valná hromada společnosti.  

Vybraná organizace má funkcionální organizační strukturu. Její systém řízení je 

centralizovaný. Výsek organizační struktury je uveden v příloze č. 1. Společnost je rozdělena 

na hospodářská střediska, skládající se z dílčích oddělení. Ve společnosti je celkem 10 

hospodářských středisek, dle oblastí podnikání. 

Vybraná firma má celkově 80 zaměstnanců. Ve firmě pracuje výrazně více mužů než 

žen, ženy tvoří asi jednu čtvrtinu zaměstnanců. Vzdělání zaměstnanců je různé odvíjející se 

od pracovních pozic, které zastávají. Zaměstnanci pracující na pozicích vyšších mají 

vysokoškolské vzdělání, na pozicích nižších středoškolské nebo základní. V úseku správy 

společnosti a majetku pracují zaměstnanci mající vysokoškolské a středoškolské vzdělání. 

Průměrný věk zaměstnanců vybrané firmě je 40 let. Průměrná délka setrvání ve firmě je 9 let. 
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4. Analýza a vyhodnocení výsledků průzkumu a návrh opatření na řešení 

zjištěných problémů 

4.1 Příprava a realizace sběru empirických dat 

Pro získání potřebných informací týkajících se názorů na spokojenost zaměstnanců  

s interní komunikací ve vybrané organizaci byla použita technika osobního dotazování –

dotazníku. Dotazník je uveden v příloze č. 2. Technika dotazníku byla vybrána na základě 

zhodnocení jejich výhod, kterými jsou rychlost a relativně nízká nákladnost na získání 

potřených informací. Instrukce k vyplnění dotazníku spolu s vysvětlením důvodu tohoto 

průzkumu jsou popsány v úvodu dotazníku. S žádostí o vyplnění dotazníku byli osloveni 

všichni zaměstnanci úseku správy společnosti a majetku. V tomto úseku pracuje 20 

zaměstnanců. Pro zvýšení návratnosti dotazníku byla zvolena anonymní forma. 

Sestavený dotazník se skládá z 19 otázek. Většina otázek jsou postojové otázky, ve 

kterých jsou odpovědi vyjádřeny na číselné škále 4 – 0, kde 4 znamená rozhodně ano, 3 je 

spíše ano, 2 spíše ne, 1 rozhodně ne a 0 nevím, nedokážu posoudit. Pouze dvě otázky (13  

a 14) jsou polootevřené a jedna otázka (19) je uzavřená. Vzhledem k malému počtu 

respondentů nebyly v dotazníku použity identifikační otázky, jelikož by se mohla narušit 

jejich anonymita. 

Dotazník je rozdělen do dvou hlavních problémových oblastí. Jedná se o oblast sestupné 

a vzestupné komunikace. Každá s těchto základních oblastí je dále rozdělena na dílčí oblasti, 

a to spokojenost s typy informací, spokojenost s nástroji komunikace a problémy, které oba 

typy komunikace komplikují. Hlubší pozornost pak byla věnována spokojenosti s vybranými 

komunikačními nástroji. 

Odpovědi na otázky v dotazníky jsou statisticky zpracovány pomocí absolutních 

četností a váženého aritmetického průměru. 

Vzorec provážený aritmetický průměr (VAP): 

 

= VAP – vážený aritmetický průměr 

 - počet jednotek i-té třídy 

- hodnota i-té třídy 
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Dotazníky zaměstnancům na začátku března roku 2012 rozdal všem zaměstnancům 

vybraného úseku v tištěné podobě ředitel vybrané organizace. Ke každému dotazníku byla 

přiložena obálka, do níž měli respondenti vyplněný dotazník vložit, aby tím byla zachována 

jejich anonymita. Na vyplnění dotazníků a jejich následné odevzdání dostali respondenti 

3 dny. Ředitel tudíž nebyl u jejich vyplňování přítomen. Zalepené obálky s vyplněnými 

dotazníky odevzdávali respondenti na sekretariátě vybrané organizace. 

V průběhu průzkumu jsem se s žádnými  problémy nesetkala, všichni oslovení 

zaměstnanci s ochotou dotazník vyplnili. Ředitel vybrané organizace měl skutečný zájem 

dovědět se z průzkumu, jak to na tomto úseku s komunikací vypadá, proto jim vysvětlil, aby 

odpovídali skutečně pravdivě. 

Z 20 rozdaných dotazníků se jich vyplněných vrátilo 18, a to z důvodu delší pracovní 

nepřítomnosti dvou zaměstnanců. Návratnost dotazníků tedy byla 90 %. 

4.2 Analýza a vyhodnocení výsledků dotazníkového průzkumu 

Celkové výsledky dotazníkového průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 3.  

 

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

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 

1.1 s formální komunikací (mezi nadřízeným a 

jeho podřízenými a mezi kolegy navzájem)? 
5 9 3 1 3 

1.2 s neformální komunikací (mezi zaměstnanci 

jako přáteli)? 
6 10 2 - 3,22 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že polovina respondentů je s formální komunikací, tedy 

komunikací mezi nadřízenými a jeho podřízenými a mezi kolegy navzájem, spíše spokojena. 

Skoro třetina dotázaných je dokonce rozhodně spokojena. 3 respondenti z 18 však vyjádřili 

spíše nespokojenost s formální komunikací a jeden je rozhodně nespokojen. VAP vykazuje 

hodnotu 3, což odráží výsledný názor dotázaných na spokojenost s formální komunikací na 

pracovišti respondentů. 

 Více než polovina respondentů je s neformální komunikací, tedy komunikací mezi 

zaměstnanci jako přáteli spíše spokojena. Třetina dotázaných je dokonce rozhodně spokojena. 



   

   

    

 

 

35 

2 z 18 respondentů jsou s neformální komunikací spíše nespokojeni. Toto rozložení odpovědí 

se odráží v průměrné spokojenosti s neformální komunikací, která je 3,22. 

Respondenti vyjádřili větší spokojenost s neformální než s formální komunikací, 

průměrná spokojenost je totiž u neformální komunikace 3,22 a u formální komunikace 3, 

rozdíl však je minimální. 

 

Otázka č. 2: Jste spokojen/a s množstvím následujících typů informací, tzn.: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

2.1 s pracovními instrukcemi, které se týkají toho, 

co a jak máte dělat? 
3 13 2 - - 3,06 

2.2 s informacemi o pracovních souvislostech (jak 

souvisí Vaše práce s prací kolegy nebo 

kolegů)? 

3 14 - - 1 3,18 

2.3 s informacemi týkajícími se postupů a 

doporučení při řešení či předcházení 

problémových situací (jak řešit určité 

problémy v rámci svých kompetencí, anebo 

na koho kompetentního se můžete obrátit)? 

4 8 5 1 - 2,83 

2.4 s podnikovými informacemi (cíle, úspěchy 

nebo neúspěchy firmy nebo Vašeho 

pracoviště, připravované změny nebo 

výsledky změn nedávných apod.)? 

4 10 3 1 - 2,94 

2.5 s verbálním hodnocením Vaši práce 

nadřízeným (vyjádření jeho spokojenosti nebo 

naopak nespokojenosti s Vaší prací apod.)? 

3 10 5 - - 2,98 

 

Více než polovina dotázaných se shodla, že je spíše spokojena s množstvím informací 

týkajících se pracovních instrukcí. 3 z 18 respondentů uvedli, že jsou rozhodně spokojeni a 2 

se přiklonili k tvrzení, že jsou spíše nespokojeni s množstvím informací týkajících se 

pracovních instrukcí. VAP je 3,06, což odráží spíše spokojenost dotázaných s pracovními 

instrukcemi od vedoucího. 

Většina respondentů je buď spíše spokojena, nebo rozhodně spokojena s množstvím 

informací o pracovních souvislostech. Jeden dotázaný uvedl, že nadřízený mu nepředává tento 

typ informací. Spokojenost respondentů se promítla do hodnoty VAP, která je 3,18. 
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S množstvím informací týkajících se postupů a doporučení při řešení či předcházení 

problémových situací je téměř polovina dotázaných spíše spokojena, 4 z 18 respondentů jsou 

rozhodně spokojeni. Spíše nespokojenost vyjádřilo 5 dotázaných a jeden respondent dokonce 

není rozhodně spokojen. Toto rozložení odpovědí se promítlo i do průměrné spokojenosti  

s informovaností o tom, co dělat při problémech, která je 2,83.  

Více než polovina respondentů se přiklonila k názoru, že je spíše spokojena 

s množstvím podnikových informací (cíle, podnikové úspěchy nebo neúspěchy firmy nebo 

pracoviště, připravované změny nebo výsledky změn nedávných apod.), 4 z 18 dotázaných 

jsou s množstvím těchto informací rozhodně spokojeni. 3 respondenti vyjádřili spíše 

nespokojenost a jeden je rozhodně nespokojen. Průmětná spokojenost respondentů 

s množstvím podnikových informací je 2,94. 

S množstvím informací týkajících se verbálního hodnocení ze strany nadřízeného 

vyjádřila více než polovina respondentů spíše spokojenost a 3 z 18 rozhodně spokojenost.  

5 dotázaných je ale s množstvím těchto informací spíše nespokojeno. Rozložení odpovědí na 

tuto otázku se projevilo v průměrné spokojenosti s těmito typy informací, která je 2,98. 

Na základě porovnání jednotlivých hodnot VAP, které vyjadřují průměrnou spokojenost 

s množstvím informací předávaných vedoucím, uvedli respondenti, že nejvíce spokojeni jsou 

s množstvím informací týkajících se pracovních souvislostí. Dále jsou spokojeni s pracovními 

instrukcemi. Nejméně spokojeni jsou dotázaní s informacemi týkajících se postupů  

a doporučení při řešení či předcházení problémových situací. Průměrná spokojenost je zde 

nejnižší, a to 2,83. 

 

Otázka č. 3: Jak jste spokojen/a s kvalitou následujících typů informací, tzn.: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

3.1 s pracovními instrukcemi, které se týkají toho, 

co a jak máte dělat? 
5 9 3 1 - 3 

3.2 s informacemi o pracovních souvislostech? 3 9 5 - 1 2,88 

3.3 s informacemi týkajícími se postupů a 

doporučení při řešení či předcházení 

problémových situací? 

3 9 4 2 - 2,72 

3.4 s podnikovými informacemi? 4 7 4 3 - 2,67 

3.5 s verbálním hodnocením Vaši práce 

nadřízeným? 
2 8 4 1 3 2,73 
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Na otázku týkající se spokojenosti s kvalitou pracovních instrukcí, vyjádřila polovina 

dotázaných spíše spokojenost. 5 z 18 respondentů uvedlo, že jsou rozhodně spokojeni, 3 spíše 

nespokojeni a jeden dotázaný je rozhodně nespokojen s kvalitou těchto typů informací. 

Průměrná spokojenost s kvalitou těchto informací je 3. 

S kvalitou informací týkajících se pracovních souvislostí je polovina respondentů spíše 

spokojena, 3 z 18 jsou rozhodně spokojeni a 5 je spíše nespokojeno. Jeden dotázaný uvedl, že 

nadřízený mu nepředává tento typ informací. Toto rozložení se promítlo do průměrné 

spokojenosti s kvalitou pracovních instrukcí, která je 2,88. 

Polovina respondentů je spíše spokojena s kvalitou informací týkajících se postupů  

a doporučení při řešení či předcházení problémových situací. 3 z 18 dotázaných jsou rozhodně 

spokojeni, 4 spíše nespokojeni a dva rozhodně nespokojeni. Nespokojenost respondentů se 

promítla do hodnoty průměrné spokojenosti s kvalitou informací týkajících se postupů  

a doporučení při řešení či předcházení problémových situací, která je 2,72. 

S kvalitou informací týkajících se podnikových informací je více než jedna třetina spíše 

spokojena, 4 z 18 jsou rozhodně spokojeni. 4 dotázaní jsou spíše nespokojeni a 3 rozhodně 

nespokojeni. Hodnota VAP (2,76) vyjadřuje průměrnou spokojenost s kvalitou informací 

týkajících se podnikových informací. 

Téměř polovina respondentů se přiklonila k tvrzení, že jsou spíše spokojeni s kvalitou 

informací týkajících se verbálního hodnocení ze strany nadřízeného. 2 z 18 dotázaných jsou 

rozhodně spokojeni, 4 spíše nespokojeni a jeden je rozhodně nespokojen. 3 dotázaní uvedli, 

že jim nadřízený nepředává tento typ informací. Průměrná spokojenost dotázaných s kvalitou 

informací týkajících se verbálního hodnocení ze strany nadřízeného je 2,73. 

Přestože jeden z 18 dotázaných je rozhodně nespokojen s kvalitou informací týkajících 

se pracovních instrukcí, hodnota VAP je vyšší než u ostatních typů informací. Respondenti 

jsou naopak nejméně spokojeni s kvalitou podnikových informací, tato průměrná spokojenost 

je 2,67. 

 

Otázka č. 4: Jak jste spokojen/a s včasností následujících typů informací, tzn.: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

4.1 s pracovními instrukcemi, které se týkají toho, 

co a jak máte dělat? 
3 10 4 1 - 2,83 
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4.2 s informacemi o pracovních souvislostech? 2 10 5 - 1 2,82 

4.3 s informacemi týkajícími se postupů a 

doporučení při řešení či předcházení 

problémových situací? 

4 8 5 1 - 2,83 

4.4 s podnikovými informacemi? 4 7 5 2 - 2,72 

4.5 s verbálním hodnocením Vaši práce 

nadřízeným? 
2 9 4 1 2 2,75 

 

Více než polovina respondentů se přiklonila k názoru, že jsou spíše spokojeni 

s včasností informací týkajících se pracovních instrukcí. 3 z 18 dotázaných jsou rozhodně 

spokojeni, 4 jsou spíše nespokojeni a jeden je dokonce rozhodně nespokojen. Průměrná 

spokojenost s včasností pracovních instrukcí, které jim poskytuje vedoucí, je 2,83. 

S včasností informací týkajících se informací o pracovních souvislostech je více než 

polovina respondentů spíše spokojena. 2 z 18 dotázaných jsou rozhodně spokojeni, 5 jich je 

spíše nespokojeno a jeden uvedl, že nadřízený mu nepředává tento typ informací. Průměrná 

spokojenost s včasností těchto typů informací je 2,82. 

Téměř polovina dotázaných je spíše spokojena s včasností informací týkajících se 

postupů a doporučení při řešení či předcházení problémových situací. 4 z 18 jsou spíše 

spokojeni, 5 je spíše nespokojeno a jeden dotázaný je rozhodně nespokojen. Průměrná 

spokojenost s včasností těchto informací je 2,83. 

Více než třetina dotázaných je spíše spokojena s včasností informací týkajících se 

podniku. 4 z 18 respondentů projevili rozhodně spokojenost, 5 spíše nespokojenost a dva 

dokonce rozhodně nejsou spokojeni s včasností těchto typů informací. Toto rozložení 

odpovědí se promítlo do průměrné spokojenosti s včasností podnikových informací, která je 

2,72. 

S včasností informací týkajících se verbálního hodnocení práce nadřízeným je spíše 

spokojena polovina respondentů. 2 z 18 respondentů jsou rozhodně spokojeni, 4 jsou spíše 

nespokojeni a jeden je rozhodně nespokojen. Dva dotázaní uvedli, že jim nadřízený nepředává 

tento typ informací. Průměrná spokojenost s včasností těchto informací je 2,75. 

Nejméně jsou průměrně spokojeni respondenti s včasností podnikových informací, ale 

rozdíly v průměrné spokojenosti jsou mezi jednotlivými typy informací minimální.  
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Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

5. Rozumíte zadávaným úkolům ze strany 

Vašeho nadřízeného? 
10 8 - - - 3,56 

 

Na otázku, zda rozumí respondenti zadávaným úkolům ze strany jejich nadřízeného 

odpověděla více než polovina rozhodně ano a 8 z 18 dotázaných odpovědělo, že spíše ano. 

Negativní odpověď nebyla žádná, proto i průměrná hodnota tohoto ukazatele je 3,56. To je 

zajímavý výsledek, protože tuto otázku lze do jisté míry chápat i jako kontrolní otázku vůči 

otázce č. 3.1, ve které byla průměrná spokojenost s kvalitou instrukcí od vedoucího 

(týkajících se toho, co a jak mají podřízení dělat) pouze 3,0. 

 

Otázka č. 6: Jste spokojen/a s tím jak Váš nadřízený využívá následující možnosti 

předávat Vám potřebné informace, a to: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

6.1 na poradách (na pracovišti)? 5 11 1 - 1 3,24 

6.2 na individuálních schůzkách na pracovišti? 4 11 1 - 2 3,19 

6.3 písemnou formou (písemní instrukce, 

oběžníky, tiskopisy, brožury apod.)? 
4 7 4 1 2 2,88 

6.4 elektronicky (intranet, e-mail, interní 

informační systém)? 
6 9 3 - - 3,17 

6.5 telefonicky? 5 11 1 - 1 3,24 

6.6 jiný způsob (doplňte jaký) .............................. - - - - - - 

 

Téměř dvě třetiny respondentů jsou spíše spokojeny s možností, jak jim nadřízený 

předává informace na poradách (na pracovišti). 5 z 18 dotázaných je dokonce rozhodně 

spokojeno. Jeden dotázaný je spíše nespokojen a jeden respondent uvedl, že této možnosti 

předávání informací jeho nadřízený nevyužívá. Průměrná spokojenost s předáváním informací 

vedoucím na poradách je 3,24. 

U druhé podotázky je rozložení odpovědí podobné jako u té předcházející. Rozdílem je, 

že jeden respondent místo absolutní spokojenosti uvedl, že nadřízený nevyužívá možnosti 
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předávat mu potřebné informace na individuálních schůzkách na pracovišti. Z tohoto důvodu 

se i trochu snížila hodnota průměrné spokojenosti, vyjádřena prostřednictvím VAP (3,19). 

Třetina dotázaných se vyjádřila, že je rozhodně spokojena s předáváním informací ze 

strany nadřízeného prostřednictvím elektronické formy – intranet, e-mail, interní informační 

systémy. Polovina z dotázaných je spíše spokojena a 3 z 18 jsou spíše nespokojeni.  

2 respondenti uvedli, že nadřízený nevyužívá tento způsob předávání informací. Hodnota 

průměrné spokojenosti je 3,17. 

Polovina respondentů odpověděla, že je spíše spokojena s elektronickým předávání 

potřebných informací ze strany vedoucího. Dvě třetiny dotázaných jsou s tímto způsobem 

dokonce rozhodně spokojeny. 3 z 18 respondentů jsou spíše nespokojeni. Toto rozložení 

odpovědí odpovídá průměrné spokojenosti ve výši 3,17. 

Tato podotázka, týkající se spokojenosti s možností, jak nadřízený předává informace 

telefonicky má stejné rozložení odpovědí jako podotázka první. Téměř dvě třetiny dotázaných 

jsou spíše spokojeny s předáváním informací od nadřízeného prostřednictvím telefonů. 

 Nejvíce spokojeni jsou respondenti se způsobem předávání potřebných informací ze 

strany nadřízeného na poradách a telefonicky, obou případech je VAP 3,24. 

 

Otázka č. 7: Komplikují Vašemu nadřízenému podle Vašeho názoru následující 

problémy komunikaci s Vámi, resp. s dalšími podřízenými, tzn. že: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

7.1 nadřízený nemá jasnou představu o tom, které 

informace od něho očekáváte? 
- 5 6 3 4 2,14 

7.2 nadřízený sám nemá dostatek informací, které 

od něho očekáváte? 
3 4 3 6 2 2,25 

7.3 nadřízený nemá dostatek času na komunikaci 

s Vámi? 
- 5 4 8 1 1,82 

7.4 nadřízený nemá zájem o efektivní komunikaci 

s Vámi? 
2 2 3 8 3 1,87 

7.5 mezi Vámi a nadřízeným jsou špatné osobní 

vztahy (rivalita, nedůvěra, antipatie apod.)? 
2 2 2 9 3 1,8 

7.6 informace od přímého nadřízeného nebo 

dalších nadřízených k Vám jdou oficiálně 

zbytečně přes jiné zaměstnance (zbytečně 

dlouhý komunikační kanál)? 

- 4 6 6 2 1,88 
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7.7 jiný problém (doplňte jaký)............................ - - - - - - 

 

5 z 18 respondentů uvedlo jako komplikující okolnost komunikace nadřízeného s nimi, 

že nadřízený nemá jasnou představu o tom, které informace od něj podřízený očekává. 

Polovina respondentů ale uvedla, že komunikace není komplikována tím, že nadřízený nemá 

jasnou představu o tom, které informace od něj podřízený očekává. Průměrná váha tohoto 

problému, jak ji vnímají podřízení, je 2,14. 

Více než třetina respondentů uvedla, že dle jejich názoru nadřízený sám nemá dostatek 

informací, které od něj očekávají. Polovina respondentů ale s tímto tvrzením nesouhlasí. 

Přiklonili se k názoru, že nadřízený má dostatek informací, které od něj očekávají. 2 z 18 

dotázaných uvedli, že si nejsou jisti, zda tento typ problému existuje. Průměrná váha, jakou 

přisuzují dotázaní podřízení tomuto problému je 2,25. 

Následující podotázka řeší, do jaké míry je jim komunikace komplikována tím, že 

nadřízený nemá dostatek času na komunikaci s nimi. Téměř třetina dotázaných se přiklonila 

k názoru, že nadřízený nemá spíše dostatek času na komunikaci s nimi. Více jak polovina 

však toto tvrzení vyvrací. Jeden z 18 dotázaných uvedl, že si není jistý, zda tento typ 

problému existuje. Průměrná váha tohoto problému je 1,82. 

4 z 18 zaměstnanců vidí jako problém komplikující komunikaci nadřízeného s ním to, 

že nadřízený nemá zájem o efektivní komunikaci s ním. S tímto tvrzením ale nesouhlasí téměř 

dvě třetiny dotázaných. 3 z 18 respondentů uvedli, že u tohoto problému si nejsou jisti, zda 

existuje. Toto rozložení se promítlo průměrné váhy tohoto problému, jak ho vnímají 

podřízení, která je 1,87. 

Polovina respondentů uvedla, že špatné osobní vztahy nekomplikují nadřízenému 

komunikaci s nimi, respektive s dalšími podřízenými. 4 z 18 dotázaných ale hodnotí právě 

osobní vztahy mezi nimi a nadřízeným za špatné. 3 respondenti uvedli, že si nejsou jistí, zda 

tento typ problému existuje. Průměrná váha tohoto problému je na nízké úrovni, 1,8. 

Dvě třetiny dotázaných se přiklání k názoru, že komunikace mezi nadřízeným a jimi 

není komplikována tím, že informace jdou oficiálně zbytečně přes jiné zaměstnance. Přesto 4 

z 18 dotázaných zaměstnanců jsou opačného názoru a domnívají se, že právě dlouhý 

komunikační kanál komplikuje komunikaci nadřízeného s ním. Průměrná váha, jakou 

podřízení přisuzují tomuto problému v souvislostí se sestupnou komunikací je proto 1,88. 
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Při porovnání průměrných vah jednotlivých problémů, komplikujících komunikaci 

vedoucího s jeho podřízenými očima podřízených je problém, že nadřízený sám nemá 

dostatek informací, které od něj očekávají.  

 

Otázka č. 8: Jste spokojen/a s možnostmi předávat nadřízenému následující typy 

informací, a to: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

8.1 informace o průběhu Vaší práce? 7 10 1 - - 3,33 

8.2 informace o vzniklých nebo očekávaných 

pracovních problémech? 
10 5 2 1 - 3,33 

8.3 návrhy na řešení těchto problémů? 4 12 1 1 - 3,05 

8.4 informace o Vašich pocitech v práci 

(spokojenost nebo nespokojenost s úkoly, 

s pracovním vytížením, se vztahy na  

pracovišti, se změnami, s pracovní 

perspektivou apod.)? 

1 10 4 2 1 2,59 

 

Více než polovina dotázaných je spíše spokojena s možností předávat svému 

nadřízenému informace o průběhu své práce. 7 z 18 respondentů je rozhodně spokojeno  

a pouze jeden se přiklonil k možnosti spíše nespokojen. Toto se projevilo i do průměrné 

spokojenosti s možností předávat informace nadřízenému o průběhu své práce, která je 3,33. 

Více než polovina respondentů je rozhodně spokojena s možností předávat svému 

nadřízenému informace o vzniklých nebo očekávaných pracovních problémech. 5 z 18 

respondentů uvedlo, že jsou spíše spokojeni, 2 že jsou spíše nespokojeni a jeden je rozhodně 

nespokojen. Přesto, že se objevila nespokojenost s možností předávat nadřízenému informace 

o vzniklých nebo očekávaných problémech, průměrná spokojenost je vysoká a to 3,33. Na 

tuto spokojenost měla vliv spokojenost většiny dotázaných. 

Spíše spokojenost s možností předávat svému nadřízenému návrhy na řešení problémů 

vyjádřily dvě třetiny respondentů. 4 z 18 dotázaných uvedli, že jsou rozhodně spokojeni, 

jeden vyjádřil spíše nespokojenost a jeden rozhodně nespokojenost. Toto rozložení odpovědí 

se promítlo do průměrné spokojenosti respondentů, která je 3,05. Tato hodnota vyjadřuje 

průměrný názor, kterým je spíše spokojenost s možností předávat nadřízenému návrhy na 

řešení problémů, i přes nespokojenost 2 z 18 dotázaných. 
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S možností předávat nadřízenému informace o pocitech respondentů v práci, tj. 

spokojenost nebo nespokojenost s úkoly, s pracovním vytížením, se vztahy na pracovišti, se 

změnami, s pracovní perspektivou apod. je více než polovina dotázaných spíše spokojena. 

Jeden z 18 respondentů je rozhodně spokojen, 4 spíše nespokojeni a 2 rozhodně nespokojeni. 

Jeden respondent uvedl, že nemá možnost předávat tento typ informací. Jelikož 4 z 18 

dotázaných jsou spíše nespokojeni a jeden rozhodně nespokojen, promítlo se to lehce i do 

průměrné spokojenosti, která je v tomto případě 2,59. 

Na základě porovnání hodnot VAP jsou respondenti nejvíce spokojeni s možnostmi 

předávat informace o průběhu jejich práce a vzniklých nebo očekávaných pracovních 

problémech, v obou případech je hodnota 3,33. 

 

Otázka č. 9: Jste spokojen/a s tím, jakou máte možnost předávat Vašemu nadřízenému 

výše uvedené informace, a to: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

9.1 na poradách a schůzích (na pracovišti)? 6 11 1 - - 3,28 

9.2 při jiných oficiálních příležitostech (mimo 

pracoviště)? 
3 7 1 1 6 3 

9.3 na individuálních schůzkách? 8 5 2 - 3 3,4 

9.4 formou písemných hlášení (dotazníky, 

formuláře pro písemné žádosti nebo stížnosti 

apod.)? 

3 5 4 2 4 2,64 

9.5 elektronickou poštou? 7 8 3 - - 3,22 

9.6 jiné (doplňte) ....................................... 1 - - - - 4 

 

Téměř dvě třetiny respondentů jsou spíše spokojeny s možností předávat svému 

nadřízenému informace na poradách a schůzích (na pracovišti). Jedna třetina dotázaných je 

rozhodně spokojena a jeden z 18 respondentů je spíše nespokojen. Toto rozložení odpovědí se 

kladně promítlo do celkové spokojenosti, která je 3,28.  

S možností předávat svému nadřízenému informace při jiných oficiálních příležitostech 

(mimo pracoviště) je 7 z 18 dotázaných spíše spokojeno, 3 jsou rozhodně spokojeni. Jeden 

respondent je spíše nespokojen a jeden rozhodně nespokojen. 6 z 18 dotázaných uvedlo, že 

nemá tuto konkrétní možnost předávat informace svému nadřízenému. Respondenti, kteří 
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mají možnost předávat informace svému nadřízenému prostřednictvím jiných oficiálních 

příležitostí, jsou s touto možností průměrně spíše spokojeni, hodnota VAP je 3. 

Téměř polovina respondentů je rozhodně spokojena s možností předávat svému 

nadřízenému informace na individuálních schůzkách, 5 z 18 je spíše spokojeno a 2 jsou spíše 

nespokojeni. 3 z 18 respondentů uvedli, že nemají možnost předávat svému nadřízenému 

informace na individuálních schůzkách. Přestože 2 z 18 respondentů odpověděli, že nejsou 

spíše spokojeni, průměrná hodnota je stále dosti vysoká a je 3,4. 

Spíše spokojeno s formou písemných hlášení jako možností předávat informace svému 

nadřízenému je 5 z 18 respondentů, 3 jsou rozhodně spokojeni, 4 spíše nespokojeni a 2 

rozhodně nespokojeni. 4 z 18 dotázaných nemají možnost předávat informace svému 

nadřízenému prostřednictvím písemných hlášení. V závislosti na rozložení odpovědí je 

průměrná spokojenost nižší a je 2,64. 

Většina respondentů je spokojena s tím, jak může předávat svému nadřízenému 

informace elektronickou poštou. 3 z 18 dotázaných ale uvedli, že jsou spíše nespokojeni. 

Průměrná spokojenost s předávání informací nadřízenému elektronickou poštou je 3,22. 

Jeden z 18 respondentů uvedl jiný způsob, jak předává svému nadřízenému informace  

a to prostřednictvím telefonu. S touto možností je rozhodně spokojen. 

Nejvyšší průměrná spokojenost je s telefonem, ale tuto možnost doplnil pouze jeden 

z 18 respondentů. Nejvíce jsou spokojeni respondenti s možností předávat svému 

nadřízenému informace na individuálních schůzkách. Hodnota průměrné spokojenosti je  

u individuálních schůzek 3,4. Nejméně jsou spokojeni respondenti s předáváním informací 

formou písemných hlášení (dotazníků, formulářů pro písemné žádosti nebo stížnosti apod.). 

 

Otázka č. 10: Komplikují Vám následující problémy komunikaci s Vaším nadřízeným, 

tzn. že: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

10.1 nadřízený neprojevuje zájem o komunikaci 

s Vámi? 
- - 8 7 3 1,53 

10.2 nadřízený nemá dostatek času na komunikaci 

s Vámi? 
- 3 5 7 3 1,73 

10.3 nadřízený neumí naslouchat problémům, které 

v práci máte? 
1 4 5 6 2 2 
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10.4 máte špatné osobní vztahy s nadřízeným 

(nedůvěřujete mu, nevážíte si ho apod.)? 
1 3 1 10 3 1,67 

10.5 nadřízený není ochoten s Vámi projednat 

nepochopené informace? 
- 2 5 7 4 1,64 

10.6 máte obavy sdělovat některé informace, aby 

nebyly zneužity (proti Vám nebo kolegům)? 
2 - 3 8 5 1,69 

10.7 nemáte dostatek příležitostí komunikovat 

s nadřízeným (máte např. neefektivní porady, 

nedostatek soukromí pro individuální 

schůzky, neexistují funkční anonymní 

schránky apod.)? 

- 2 7 7 2 1,69 

10.8 jiný problém (doplňte jaký) ............................ - - - - - - 

 

Většina respondentů uvedla, že jejich komunikaci s nadřízeným nekomplikuje 

skutečnost, že by nadřízený neprojevoval zájem o komunikaci s nimi. 3 z 18 dotázaných neví, 

zda tento problém existuje. Naprostá většina nesouhlasných odpovědí se projevila do nízké 

hodnoty průměrné váhy tohoto problému, která je 1,53.  

3 z 18 respondentů uvedlo, že jim komunikaci s nadřízeným komplikuje to, že 

nadřízený nemá dostatek času na komunikaci s nimi. Dvě třetiny dotázaných jsou ale 

odlišného názoru a nepřiklání se k názoru, že by nadřízený neměl dostatek času na 

komunikaci s nimi. Průměrná váha tohoto problému 1,73. 

Z uvedené tabulky vyplývá, že skoro třetina respondentů považuje při komunikaci 

s nadřízeným problematické to, že nadřízený dle jejich názoru neumí naslouchat problémům, 

které v práci mají. Opačného názoru je ale polovina respondentů, která naslouchání ze strany 

nadřízeného nevidí jako problém při komunikaci s ním. 2 z 18 respondentů uvedli, že neví zda 

tento problém existuje. Toto rozložení odpovědí se promítlo do průměrné váhy, jakou 

přisuzují dotázaní tomuto problému, která je 2.  

Téměř dvě třetiny respondentů nepovažuje osobní vztahy s vedoucím za problém při 

komunikaci s ním. 4 z 18 dotázaných naopak považují osobní vztahy za problematické při 

komunikaci s nadřízeným. 3 z 18 respondentů uvedli, že neví, zda tento problém existuje, 

tudíž ho nedokážou posoudit. Průměrná váha tohoto problému je 1,67. 

2 z 18 dotázaných se přiklonili k názoru, že nadřízený není ochoten s nimi projednat 

nepochopené informace a vidí v tom komplikující okolnost při komunikaci s ním. Opačného 

názoru je ale polovina dotázaných a nesouhlasí s tím, že by nadřízený nebyl ochoten s nimi 

projednat nepochopené informace. 4 z 18 dotázaných uvedli, že neví, zda tento problém 

existuje. Z tohoto rozložení odpovědí je průměrná váha tohoto problému nízká, 1,64. 
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2 z 18 dotázaných považují za problém komplikující komunikaci s nadřízeným to, že 

mají obavy sdělovat mu některé informace, aby nebyly zneužity. Ale téměř polovina 

respondentů tuto skutečnost za problematickou nepovažuje. 5 z 18 respondentů označilo 

variantu, že neví, zda tento problém existuje. Průměrná váha tohoto problému je 1,69. 

Většina respondentů nespatřuje problém při komunikaci s nadřízeným v tom, že by 

neměli dostatek příležitostí s ním komunikovat. 2 z 18 dotázaných považují za problematické 

při komunikaci s nadřízeným to, že nemají dostatek příležitostí s ním komunikovat. 2 z 18 

respondentů odpověděli, že neví, zda tento problém existuje. Průměrná váha jakou přisuzují 

dotázaní tomuto problému je 1,69. 

Za nejvíce problematickou považují respondenti skutečnost, že nadřízený neumí 

naslouchat problémům, které v práci mají. Za nejméně komplikující považují, že by nadřízený 

neprojevoval zájem o komunikaci s nimi.  

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

11. Bere Vás nadřízený v úvahu Vaše 

připomínky při svém rozhodování? 
3 6 3 2 4 2,71 

 

Třetina respondentů uvedla, že jejich nadřízený spíše bere v úvahu jejich připomínky při 

svém rozhodování. Pouze 3 z 18 respondentů uvedli, že jejich nadřízený rozhodně bere 

v úvahu jejich připomínky, také 3 uvedli, že spíše ne a jeden, že jeho nadřízený rozhodně 

nebere v úvahu jeho připomínky při rozhodování. 4 z 18 dotázaných uvedli, že neví, zda bere 

nadřízený jejich připomínky v úvahu. Průměrná hodnota tohoto ukazatele je 2,71. 

 

Otázka č. 12: Jste celkově spokojen/a s následujících komunikačními nástroji, a to: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

12.1 s firemními poradami? 3 9 2 1 3 2,93 

12.2 s firemními shromážděními? 1 3 5 1 8 2,45 

12.3 s intranetem? 5 12 - - 1 3,29 

12.4 s e-mailem? 9 9 - - - 3,5 
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12.5 s telefonem? 9 8 1 - - 3,44 

12.6 s individuálními schůzkami? 5 11 - - 2 3,31 

12.7 jiné nástroje (doplňte) ........................... - - - - - - 

 

S firemními poradami je polovina dotázaných spíše spokojena, rozhodně spokojeni jsou  

3 z 18 respondentů, spíše nespokojeni jsou 2 a rozhodně nespokojen je jeden dotázaný. 3 z 18 

respondentů uvedli, že tento komunikační nástroj ke komunikaci nevyužívají. Přesto, že 

nesouhlasných odpovědí nebylo moc, promítlo se to průměrné spokojenosti s firemními 

poradami, která je 2,93. 

Rozhodně spokojen s firemními shromážděními je jeden z 18 respondentů, 3 jsou spíše 

spokojeni, 5 je spíše nespokojeno a jeden je rozhodně nespokojen. 8 dotázaných uvedlo, že 

firemní shromáždění nepatří mezi nástroje, které ke komunikaci využívají. Rozložení 

odpovědí se promítlo do průměrné spokojenosti s firemními shromážděními, jehož hodnota je 

2,45. Z respondentů, kteří se firemních shromáždění účastní, je více nespokojeno.  

Dvě třetiny respondentů jsou s intranetem spíše spokojeny. Rozhodně spokojeno je  

5 z 18 dotázaných. Jeden respondent uvedl, že intranet ke komunikaci nevyužívá. Spokojenost 

dotázaných s intranetem se promítla do průměrné hodnoty VAP, která je 3,29. 

S e-maily je polovina respondentů rozhodně spokojena a druhá polovina spokojena 

spíše. Žádný respondent není s e-maily celkově nespokojen. Toto rozložení odpovědí se 

promítlo do údaje o průměrné spokojenosti, která činí 3,5 a vyjadřuje, že respondenti jsou 

celkově spokojeni s využíváním e-mailů. 

S telefonem, jakožto komunikačním nástrojem je rozhodně spokojena polovina 

respondentů. 8 z 18 dotázaných je spíše spokojeno a jeden dotázaný není spíše spokojen. 

Přesto, že jeden respondent je spíše nespokojen s telefonem, hodnota průměrné spokojenosti 

je stále dosti vysoká a to 3,44. 

Téměř dvě třetiny respondentů jsou spíše spokojeny s individuálními schůzkami, 5 z 18 

jich je rozhodně spokojeno. 2 z 18 respondentů uvedli, že individuální schůzky ke komunikaci 

nevyužívají. Průměrná spokojenost s individuálními schůzkami je relativně vysoká a je 3,31. 

Při porovnání jednotlivých průměrných spokojeností s jednotlivými komunikačními 

nástroji jsou respondenti nejvíce spokojeni s e-mailem, jelikož jeho hodnota VAP je 3,5. Dále 

jsou spokojeni s telefonem, individuálními schůzkami a intranetem. Menší míru spokojenosti 

vyjádřili respondenti s firemními poradami a firemními shromážděními, jejichž VAP je 2,93  
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a 2,45. Na průměrnou spokojenost mělo vliv, že se vyskytli respondenti, kteří jsou buď spíše, 

nebo rozhodně nespokojeni s těmito komunikačními nástroji. 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
 

a) b) c) d) e) 

13. Které komunikační nástroje považuje za 

důležité pro získání informací, které potřebujete 

pro svoji práci?  

14 - 9 3 5 

Varianty odpovědí: 

a) firemní porady 

b) firemní shromáždění 

c) intranet (různé informační systémy, apod.) 

d) firemní směrnice 

e) jiné (doplňte jaké) .................... 

 

U této otázky mohli respondenti označit více variant odpovědí. Tři čtvrtiny dotázaných 

považuje firemní porady za komunikační nástroj, který je důležitý pro získávání informací 

potřebných pro jejich práci. Polovina respondentů považuje za důležitý komunikační nástroj 

také intranet, 3 z 18 dotázaných ještě uvedli firemní směrnice. 5 respondentů označilo jinou 

možnost odpovědí a doplnili individuální schůzky, 3 uvedli e-maily a jeden dotázaný 

považuje kolegy za důležitý zdroj informací.  

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

14. Které komunikační nástroje při své 

práci postrádáte?  
1 - 3 2 - - 5 - 

Varianty odpovědí: 

a) firemní časopis, noviny 

b) nástěnky 

c) firemní porady 

d) firemní shromáždění 
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e) intranet 

f) telefon 

g) žádný, využívám jen přímý kontakt 

h) jiné (doplňte) ................ 

 

Na tuto otázku, týkající se komunikačních nástrojů, které dotázaní při své práci 

postrádají, odpovědělo pouze 12 z 18 respondentů. Z toho jeden z 12 při své práci postrádá 

firemní časopis nebo noviny, třem dotázaným chybí firemní porady, dvěma firemní 

shromáždění a 5 respondentů uvedlo, že při své práci nepostrádají žádný komunikační nástroj, 

jelikož využívají pouze přímý kontakt. 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

15. Přikládáte poradám na Vašem pracovišti 

význam? 
9 5 1 - 3 3,53 

 

Polovina respondentů rozhodně přikládá poradám na jejich pracovišti význam. 5 z 18 

dotázaným přikládá spíše význam a jeden spíše ne. 3 respondenti na tuto otázku odpověděli, 

že se porad neúčastní. 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 

16. Účastníte se všech porad, na které jste 

pozván/a? 
17 - - - 4 

 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že skoro všichni respondenti se rozhodně účastní porad, 

na které jsou pozváni. Tuto skutečnost potvrzuje také průměrná hodnota ukazatele, která je 4. 

Jeden z 18 dotázaných uvedl, že na žádnou poradu ještě nebyl pozván. Přesto, že tato otázka 

je uzavřená, tuto odpověď mi respondent dopsal pod tuto otázku v dotazníku.  
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Otázka č. 17: Jak jste spokojen/a s poradami, a to: 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

17.1 z hlediska četnosti porad? 4 6 3 1 4 2,93 

17.2 z hlediska průběhu porad? 5 7 2 - 4 3,21 

 

V této otázce respondenti vyjadřovali míru spokojenosti s četností a s průběhem porad. 

S četností porad jsou rozhodně spokojeni 4 z 18 respondentů, spíše spokojena je jedna třetina 

dotázaných, tři respondenti jsou spíše nespokojeni a jeden dotázaný rozhodně není spokojen 

s četností porad.  

S průběhem porad je rozhodně spokojeno 5 z 18 dotázaných, 7 respondentů uvedlo, že 

jsou spíše spokojeni a 2, že nejsou spíše spokojeni s průběhem porad. Z tohoto rozložení 

odpovědí, jejichž hodnota průměrné spokojenosti je 3,21, lze říci, že respondenti jsou spíše 

spokojeni s průběhem porad. 

4 z 18 respondentů odpověděli, že se porad neúčastní, nejsou tedy schopni vyjádřit svojí 

míru spokojenosti s četností ani průběhem porad.  

S průběhem porad je spokojeno více respondentů, než s jejich četností, jelikož VAP  

u spokojenosti s průběhem porad je 3,21 a u četnosti porad 2,93. 

 

Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
VAP 

4 3 2 1 0 

18. Myslíte si, že firemní intranet funguje 

efektivně?  
6 7 4 - 1 3,12 

 

Na otázku, týkající se hodnocení efektivity fungování firemního intranetu odpověděla 

třetina respondentů, že dle jejich názoru firemní intranet rozhodně funguje efektivně, dále  

7 z 18 uvedlo, že spíše funguje efektivně, 4 respondenti se přiklonili k tvrzení, že firemní 

intranet spíše efektivně nefunguje. Jeden respondent nedokázal zhodnotit efektivitu fungování 

firemního intranetu. Průměrná hodnota tohoto ukazatele (3,12) vyjadřuje, že respondenti 

hodnotí firemní intranet jako spíše efektivní. 
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Číslo 

otázky 

Otázka 

Varianty odpovědí 

(absolutní četnosti) 
 

a) b) c) d) e) 

19. Za jakým účelem nejčastěji využíváte 

intranet?  
6 11 - - 1 

Varianty odpovědí: 

a) pro sdílení interních informací při každodenní komunikaci mezi zaměstnanci 

b) pro firemní zpravodajství (např. jako zdroj podnikových informací, směrnic atd.) 

c) pro zpětnou vazbu mezi zaměstnanci 

d) pro e-learning, vzdělávání apod. 

e) nepoužívám ho 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že skoro dvě třetiny respondentů využívají nejčastěji 

intranet pro firemní zpravodajství, jako zdroj informací, směrnic, atd. Třetina jich uvedla, že 

intranet nejčastěji využívá pro sdílení interních informací při každodenní komunikaci mezi 

zaměstnanci. A pouze jeden respondent uvedl, že intranet nevyužívá. 

4.3 Vyhodnocení výsledků dotazníkového průzkumu a návrhy opatření na 

řešení zjištěných problémů 

Zajímavým zjištěním vyplývajícím z výsledků dotazníkového šetření bylo, že 

respondenti projevili větší spokojenost s neformální než s formální komunikací. Je ale nutné 

podotknout, že rozdíl byl minimální. Jelikož jsou ve výsledku respondenti s oběma typy 

interní komunikace, formální i neformální, přijatelně spokojeni, lze tuto skutečnost považovat 

za pozitivní. Zatímco formální komunikace zajišťuje relativně neosobní přenos informací 

mezi určitými pozicemi a opírá se o racionálně stanovené předpisy, tak právě neformální 

komunikace, přesto, že jí není často přikládán příliš velký význam, umožňuje urychlení 

přenosu informací mezi zaměstnanci, upřesňuje chybějící formální informace a napomáhá 

v navazování a udržování neformálních vztahů. 

Důležitost formální komunikace je neodmyslitelná, proto by se měla každá organizace 

věnovat jejímu efektivnímu nastavení. Je-li formální systém nastaven neefektivně, členové 

organizace nemusí dostávat informace v požadovaném množství, kvalitě a včas. Na nižší 

spokojenost právě s kvalitou a včasností informací poukázali někteří z dotázaných, proto by 

mělo dojít k zaměření na tyto nedostatky. Nelze ale ani podceňovat neformální systém 
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komunikace, jelikož ten také hraje také svou roli. Je považován za nezbytnou nutnost, protože 

přináší účastníkům vítané uvolnění, zpestření i zábavu, nekladoucí na komunikující žádné 

vysoké nároky.  

4.3.1 Sestupná komunikace 

Spokojenost s jednotlivými typy informací, které poskytuje vedoucí svým podřízeným, 

je znázorněna v grafu č. 4.1. Z něho je zřejmé, že rozdíly nejsou ani tak mezi spokojeností s 

typy informací, jako mezi spokojeností s jejich kvantitou, kvalitou a včasností v rámci 

jednotlivých typů informací. 

Příznivým celkovým zjištěním je, že ani u jednoho typu informací není situace taková, 

která by mohla indikovat závažné problémy, protože převažuje spíše spokojenost, i když 

s určitými výhradami. 

Graf č. 4.1 Průměrná spokojenost s množstvím, kvalitou a včasností informací 

 

Pramen: vlastní zpracování   

 

Největší spokojenost co se týče množství informací je s informacemi o pracovních 

souvislostech. Toto zjištění je příznivé, jelikož každý zaměstnanec je součástí organizace a je 

důležité, aby věděl, jak souvisí jeho práce s prací kolegy nebo kolegů. 

Jako nejproblematičtější, co se týká množství informací, se jeví u sestupné 

komunikace dle názorů respondentů poskytování informací týkajících se postupů  

Pracovní
instrukce

Informace o
prac.souvislo

stech

Informace o
postupech

Podnikové
informace

Verbální
hodnocení

VAP množství 3,06 3,18 2,83 2,94 2,98

VAP kvality 3 2,88 2,72 2,67 2,73

VAP včasnosti 2,83 2,82 2,83 2,72 2,75
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Spokojenost s množstvím, kvalitou a včasností informací 
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a doporučení při řešení či předcházení problémových situací. Deficit těchto informací se může 

projevovat tím, že zaměstnanci neví jak řešit určité problémy v rámci svých kompetencí, 

anebo na koho kompetentního se mohou obrátit, což není žádoucí. 

Z hlediska kvality informací jsou respondenti nejvíce spokojeni s pracovními 

instrukcemi. Toto zjištění je velice pozitivní, protože je nutné, aby zaměstnanci věděli co  

a případně jak mají věci dělat.  

Naopak nejmenší spokojenost, co se týká kvality informací, je s podnikovými 

informacemi. Není uspokojivé, že zaměstnanci nemají kvalitní informace o cílech, úspěších 

nebo neúspěších firmy jejich pracoviště, nevědí o připravovaných změnách nebo změnách 

nedávných a průzkum ukázal, že jim to vadí. Znalost podnikových informací napomáhá 

zaměstnancům vytvářet pocit sounáležitosti a hrdosti na to, že jsou součástí právě této firmy. 

Získávají tak jasnou představu o tom, kam firma směřuje. 

Spokojenost s včasností informací byla nejlépe hodnocena u pracovních instrukcí  

a informací týkajících se postupů a doporučení při řešení či předcházení problémových 

situací. Přesto, že u těchto typů informací byla spokojenost s jejich včasností nejvyšší, nebyla 

úplně uspokojivá. Je ale důležité, aby došlo k zlepšení včasnosti pracovních instrukcí, jelikož 

má-li zaměstnanec pracovní instrukce pozdě, stává se tento typ informací zbytečný a tím 

dochází ke komplikacím v pracovním procesu. V případě informací týkajících se postupů  

a doporučení při řešení či předcházení problémových situací může v případě pozdního 

poskytnutí tohoto typu informací dojít k narušení plynulosti pracovního procesu, což není 

žádoucí.  

Nejhůře je hodnocena spokojenost s včasností podnikových informací. Nemají-li 

zaměstnanci podnikové informace včas, může tak docházet k šíření fám, nejasnostem, 

zaměstnanci se také mohou cítit dotčeni tím, že důležité informace k nim přišli se zpožděním, 

přesto, že to nebylo úmyslem. 

Je nutné si uvědomit, že pro nadřízené není jednoduché zajistit, aby podřízení měli 

všechny informace srozumitelné a tehdy, když je potřebují a tak by se měli zaměřit především 

na to, aby více vyžadovali od podřízených zpětnou vazbu, zda komunikace probíhá tak jak 

má. Prvním krokem ke zlepšení situace je už tento průzkum, který jako jeden z osvědčených 

nástrojů zpětné vazby ukázal nadřízeným, na co mají u svých podřízených v oblasti 

komunikace zaměřit svoji pozornost. 

Doporučuji, aby došlo k zaměření především na množství informací týkající se postupů 

a doporučení při řešení nebo předcházení problémových situací, podnikové informace  
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a verbální hodnocení ze strany nadřízeného. Je však také důležité, aby nedošlo k přehlcení 

zaměstnanců těmito informacemi.  

Dále navrhuji, aby se nadřízení zamysleli nad kvalitou všech informací, které poskytují 

svým podřízeným. Nejvíce pozornosti by měli věnovat podnikovým informacím a informacím 

týkajících se postupů a doporučení při řešení nebo předcházení problémových situací. Měla 

by být zvážena možnost, jakým způsobem budou informace o podniku zaměstnancům 

poskytovány. Doporučovala bych, aby si zaměstnanci mohli pomocí intranetu vyhledat 

všechny typy těchto informací. Nadřízení by je tam mohli dodávat průběžně a jelikož většina 

zaměstnanců má na intranet přístup a uvedli, že nejvíce intranet využívají právě pro firemní 

zpravodajství, mělo by dojít k zlepšení kvality a kvantity tohoto typu informací a také by tam 

informace měly být vkládány včas.  

Nadřízení by si také měli vypracovat informace o pracovních postupech a doporučeních 

při řešení či předcházení problémových situací. Je pochopitelné, že nadřízení nemohou 

předvídat všechny problémové situace, ale u většiny z nich se to dá dělat, anebo je možné 

detailněji specifikovat kompetence jednotlivých zaměstnanců, aby věděli, co mohou řešit 

sami a s čím se už musí obrátit na jiné kolegy nebo nadřízené. O tom, že už jsou tyto 

informace zpracované, by se měli podřízení dovědět na poradě, kde by případně mohli ještě 

vznést nějaké dotazy. Konkrétní informace o postupech v problémových situacích by měli mít 

k dispozici v písemné podobě jak dokument, který může být dostupný např. nejlépe v rámci 

informačního systému na Intranetu. Do tohoto dokumentu mohou nahlédnout kdykoliv to 

bude potřeba a seznámení se s ním by mělo být pro každého zaměstnance závazné, aby se 

zajistil jednotný postup a rovněž aby se předešlo případným nedorozuměním.   

Protože u všech typů informací, které poskytuje nadřízený svým podřízeným je nejhůře 

hodnocena jejich včasnost, doporučuji, aby nadřízení věnovali této skutečnosti větší 

pozornost a častěji vyžadovali zpětnou vazbu, potvrzující, že je vše v této oblasti pořádku, 

protože  je nutné, aby informace zaměstnanec získal tehdy, když je potřebuje, nikoli pozdě, 

ale ani zbytečně dříve. 

Jedním z důvodů opožďování informací může být, že existuje příliš dlouhý 

komunikační kanál, který zbytečně prodlužuje dobu přenosu. Proto je vhodné kontrolovat, zda 

v rámci organizační struktury nejsou nevhodně nastavené určité komunikační kanály, které 

tok informací zbytečně prodlužují. 

Celkově by mělo dojít ke kvalitnější a včasnější informovanosti řadových zaměstnanců. 

Budou-li tito zaměstnanci dostatečně informováni, zvýší se efektivita jejich práce, jelikož 
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budou vědět, co a jak mají dělat, také  dojde ke zlepšení sociálního klimatu, jelikož se zvýší 

pocit sounáležitosti s firmou. Některé informace mohou být lépe poskytovány prostřednictvím 

intranetu, jiné prostřednictvím oběžníků, zápisů z porad, přímo na poradách nebo 

individuálních schůzkách.  

Spokojenost s možnostmi přenosu informací sestupné komunikace 

Jak je zobrazeno v následujícím grafu č. 4.2, lze za velice pozitivní považovat relativně 

vysokou spokojenost s poradami a telefonickou formou přenosu informací. Rovněž 

vyhovující je spokojenost s individuálními schůzkami a elektronickým přenosem informací. 

Nejhůře je hodnocena spokojenost s předáváním informací od nadřízeného k podřízenému 

prostřednictvím písemné formy, tj. písemné instrukce, oběžníky, tiskopisy, brožury apod.  

V praxi často nadřízení preferují s podřízenými osobní kontakt, protože to považují za 

rychlejší a tedy efektivnější, ale zapomínají, že informace, které získají podřízení v písemné 

formě, mají k dispozici kdykoliv později, když je mohou potřebovat a třeba i opakovaně. 

Takže se tím může i částečně řešit problém předčasného načasování informací (podřízení si je 

najdou, až je budou potřebovat). Vyžaduje jenom dobře připravený informační systém a jeho 

průběžná aktualizace.  

Graf č. 4.2 Průměrná spokojenost s jednotlivými možnostmi přenosu informací  

u sestupné komunikace 

 

Pramen: vlastní zpracování 
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Proto doporučuji zaměřit se na kvalitní zpracování písemných instrukcí, oběžníků, 

tiskopisů a brožur a jejich dostupnost podřízeným, nejlépe prostřednictvím informačního 

systému.  

Hodnocení závažnosti problémů komplikujících sestupnou komunikaci  

Jak je znázorněno v grafu č. 4.3, žádný z uvedených problémů nevnímají respondenti 

jako příliš závažný. Pozitivním zjištěním je, že nedostatek času, věnovaný nadřízeným na 

komunikaci, není problémem, zrovna tak ji nekomplikují špatné mezilidské vztahy. 

 

Graf č. 4.3 Průměrná váha problémů komplikující sestupnou komunikaci 

 

 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Za zváženou stojí, zda by nadřízení neměli více pozornosti věnovat tomu, aby věděli, 

které informace od nich podřízení očekávají. Klíčové pro řešení tohoto problému je kvalitní 

zpětná vazba – ptát se průběžně, které informace postrádají. Prvním krokem, k řešení tohoto 

problému, je i tento průzkum, který to jasně ukazuje. 

Za pozornost stojí dojem podřízených, že relativně nejvíce komplikuje nadřízeným 

komunikaci s nimi skutečnost, že občas ani oni nemají k dispozici potřebné informace. Je to 

samozřejmě jenom jejich osobní názor, který se nemusí opírat o realitu (možná jim to tak 

jejich nadřízení vysvětlují). Může to být způsobeno ale také buď určitým „selháním“ 
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nadřízených na vyšších pozicích, anebo také tím, že si požadované informace nadřízení 

nedokážou získat nebo vhodně předat.  

Doporučení může být jedině to, aby nadřízení více pozornosti věnovali využívání všech 

validních informačních zdrojů, aby nadřízení nevzbuzovali u svých podřízených dojem,  že si 

je neumí opatřit. 

4.3.2 Vzestupná komunikace 

Jak je znázorněno v grafu č. 4.4, ukázalo se jako příznivé, že podřízení jsou v průměru 

spokojeni s možnostmi předávat informace svému nadřízenému. 

Graf č. 4.4 Průměrná spokojenost s možnostmi předávat nadřízenému různé typy 

informací 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Za pozitivní, ale s určitými rezervami (vzhledem k závažnosti zpětné vazby) lze 

považovat, že jsou zaměstnanci průměrně spokojeni s tím, jak mohou předávat informace  

o vzniklých nebo očekávaných problémech svému nadřízenému. Toto je velice kladné neboť 

zaměstnanci mají možnost sdělit svému nadřízenému i negativní skutečnosti, což je důležité, 

jelikož tak může docházet k předcházení nebo vyřešení problémů v jejich raném stádiu, tehdy 

když jsou ještě řešitelné. Také spokojenost s možností předávat nadřízenému informace  

o průběhu práce a návrhy na řešení případných problémů se ukazuje jako uspokojivá. Toto je 

příznivé, jelikož právě vzestupná komunikace by měla napomáhat předcházet a efektivně řešit 

problémy. Sestupná komunikace by měla poskytovat nadřízenému účinnou zpětnou vazbu, 
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prostřednictvím níž získává rady a nápady ze strany podřízených a napomůže vytvářet 

prostředí participativního vedení. Účinná zpětná vazba je významným prvkem efektivní 

komunikace. 

Jako méně uspokojivou lze ale hodnotit spokojenost s předáváním informací o pocitech 

v práci, tj. spokojenost nebo nespokojenost s úkoly, s pracovním vytížením, se vztahy na 

pracovišti, se změnami, s pracovní perspektivou apod. Je k zvážení proč je spokojenost 

s těmito informacemi nejnižší. Vzestupná komunikace by měla poskytovat možnost 

zaměstnancům vyjádřit své pocity. Nadřízení by měli být schopni a ochotni efektivně 

naslouchat, vžít se do role svého podřízeného a tím pochopit jejich postoje, názory apod. 

Vzestupná  komunikace by totiž měla napomáhat předcházení a efektivnímu řešení problémů, 

které zaměstnanci v práci mají. 

Doporučuji, aby se nadřízení začali více zajímat o pocity svých zaměstnanců, aby došlo 

k zvýšení snahy o efektivní naslouchání a projevení zájmu o ně. Lidé nejsou stoje, mají pocity 

a ty také značně ovlivňují jejich práci.  

 

Hodnocení spokojenosti s možnostmi přenosu informací ve vzestupné komunikaci 

Situaci v této oblasti lze hodnotit velice příznivě, jak je možno vidět v grafu č. 4.5. 

Graf č. 4.5 Průměrná spokojenost s jednotlivými možnostmi přenosu informací  

u vzestupné komunikace 

 

Pramen: vlastní zpracování  
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Tuto situaci lze hodnotit příznivě, jelikož jsou jednotlivé možnosti přenosu informací  

u vzestupné komunikace hodnoceny spíše pozitivně. Podřízení však nejsou spokojeni se 

všemi možnostmi vzestupné komunikace stejně. Ukázalo se, že nejvíce funguje osobní 

kontakt s nadřízeným, a to ať už na poradách, individuálních schůzkách nebo telefonicky. 

Nejméně jsou však podřízení spokojeni s možností předávat svému nadřízenému 

informace písemnou formou např. prostřednictvím formulářů pro písemné žádosti nebo 

stížnosti, dotazníků apod. Samozřejmě tato forma se nehodí pro předávání všech typů 

informací, ale přesto stojí za úvahu, které informace by bylo vhodné více formalizovat,  

i kdyby  z důvodu vedení určitého zdokumentování.  

Doporučuji, aby došlo k zaměření právě na písemná hlášení. V nabídce variant 

odpovědí nebyla uvedena (v mnoha firmách osvědčená) možnost anonymní schránky 

připomínek. Zaměstnancům by měla být poskytnuta dostatečná možnost vyjádřit žádosti či 

stížnosti svému nadřízenému nejen osobně, ale i způsobem, kdy se nemusí obávat přímé 

konfrontace s nadřízeným zvláště v případě oprávněných stížností. V obou případech 

(anonymním i neanonymním) je ale nutné, aby byli podřízení obeznámeni s výsledky svých 

žádostí nebo stížností a časový interval od vznesení žádosti či stížnosti by také neměl být 

příliš dlouhý. V případě využití pro zpětnou vazbu dotazníkového průzkumu by měli být 

obeznámeni s jeho výsledky. 

Hodnocení závažnosti problémů, komplikujících vzestupnou komunikaci 

Celkově lze konstatovat, že se nevyskytují žádné závažné problémy, které mohou jejich 

komunikaci s nadřízeným znesnadňovat (viz graf č. 4.6).  
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Graf č. 4.6 Průměrná váha problémů komplikující vzestupnou komunikaci 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Relativně největší problém lze spatřovat v tom, že se zaměstnanci domnívají, že 

nadřízený neumí naslouchat problémům, které v práci mají. Právě schopnost a ochota 

naslouchat je obecně považována za jednu z hlavních bariér efektivní komunikace ve většině 

firem. Efektivní naslouchání by mělo vést k získání maxima informací,  

k maximálnímu pochopení sdělovaného ve všech prezentovaných souvislostech a poskytnutí 

odpovídající zpětné vazby. Nedovede-li nadřízený naslouchat svým podřízeným, nemůže 

dosáhnout zpětné vazby a získat tak ucelený obraz toho, co mu chtěl podřízený sdělit. 

Pro zmírnění tohoto problému může být už samotné jeho odhalení a pak by měla 

následovat snaha nadřízených věnovat naslouchání více pozornosti, a to mimo jiné také tím, 

že jim budou poskytovat více možností k této zpětné vazbě (anonymně nebo neanonymně).  

 

Zajímavé je hodnocení toho, zda si podřízení myslí, že  nadřízený bere při rozhodování 

v úvahu jejich připomínky nebo ne. Polovina dotázaných si myslí, že ano, druhá polovina si 

myslí opak. Doporučuji, aby byli podřízení informování, o tom, co se s jejich podněty stalo,  

samozřejmě z odůvodněním proč. 
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4.3.3 Komunikační nástroje 

Z grafu č. 4.7 je zřejmé, že celková spokojenost s jednotlivými komunikačními nástroji 

je uspokojivá, i když u některých se vyskytují drobné výhrady. 

 

Graf č. 4.7 Průměrná spokojenost s jednotlivými komunikačními nástroji 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Spokojenost s e-maily, jako nástrojem elektronické komunikace, je poměrně vysoká, 

totéž platí pro telefony a individuální schůzky. Také spokojenost s tím, jak nadřízený předává 

informace prostřednictvím  těchto komunikačních nástrojů a jak respondenti mohou předávat 

informace svému nadřízenému těmito komunikačními nástroji, je uspokojivá, což lze 

považovat za pozitivní skutečnost. 

Nejnižší spokojenost je s firemním shromážděním. Ale jelikož firemní shromáždění 

nepatří mezi klíčové nástroje získávání potřebných informací pro práci, není z tohoto 

výsledku potřeba vyvozovat závažnější důsledky. 

Hodnocení důležitosti komunikačních nástrojů 

Jak je znázorněno v grafu č. 4.8, za nejdůležitější zdroj informací potřebných pro práci, 

považují  podřízení firemní  porady.  
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Graf č. 4.8 Komunikační nástroje důležité pro získávání informací potřebných pro práci 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

V dotazníku byla položena otázka, zda respondenti přikládají poradám na svém 

pracovišti význam. Tuto otázku lze považovat jako kontrolní k otázce, která se týkala toho, 

které komunikační nástroje považují dotázaní za důležité. Tímto se potvrdilo, že poradám na 

pracovišti přikládají respondenti opravdu velký význam. Dotázaní hodnotí pozitivně to jak 

jim nadřízený na poradách předává informace potřebné pro jejich práci, i jak oni mohou 

předávat informace jemu. Tato skutečnost je příznivá, jelikož jsou-li porady efektivní, mohou 

se stát významným nástrojem úspěchu firmy. Porady jsou důležitým předpokladem týmové 

práce a pomáhají navazovat přímé kontakty, řešit nedorozumění či problémy a podporovat 

kreativitu, neměly by být tudíž podceňovány. Velice pozitivní zjištění také je, že se 

zaměstnanci účastní porad na které jsou pozváni. K zamyšlení však je, že celková spokojenost 

s firemními poradami není úplně uspokojivá, viz. graf č. 4.7. Co se týká četnosti porad, 

spokojenost stojí také za zvážení, jelikož někteří spokojeni nejsou.  

Porady a spokojenost s nimi jako možnost přenosu informací je vyšší, než celková 

spokojenost s nimi jako s komunikačním nástrojem. Bylo by vhodné zvážit koho zvát na 

porady a jejich častost. Není potřeba účasti všech zaměstnanců na všech poradách, ale je 

důležité správně promyslet, koho všech se obsah porad týká. Podřízení nemusí být 

informováni úplně o všem, ale je důležité, aby byli informováni o tom, co je důležité pro 

jejich práci. Také není důležité pořádat porady přehnaně často. Potřebuje-li nadřízený 

projednat důležité záležitosti se svým podřízeným, mohl by k tomu využít individuální 

schůzky. Ty by mohly porady v některých případech nahradit.  
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Doporučuji, aby na poradách byl poskytnut větší prostor pro podřízené. I oni by měli 

mít možnost se vyjádřit, nadřízený tak získá zpětnou vazbu. Také by bylo vhodné zvážit, jaké 

informace podřízeným předávat na poradách a jaké na individuálních schůzkách, to by mělo 

ušetřit čas věnovaný jak osobním schůzkám, tak poradám. 

 

Intranet spolu s poradami je považován za jeden z důležitých komunikačních nástrojů, 

pomocí něhož zaměstnanci získávají informace pro svou práci. Celková spokojenost 

s firemním intranetem byla poměrně vysoká, viz. graf  č. 4.7, také hodnocení toho, jak 

nadřízený předává informace právě prostřednictvím této interní elektronické sítě bylo kladné. 

Nejčastější využití intranetu je firemní zpravodajství, jako zdroj podnikových informací  

a směrnic. Jelikož kvantita, kvalita a včasnost tohoto typu informací byla hodnocena 

průměrně, bylo by vhodné zamyslet se, zda právě pomocí intranetu lze tuto situaci zlepšit. 

Proto navrhuji, aby právě prostřednictvím intranetu došlo k zlepšení kvality a včasnosti 

podnikových informací. Vhodné by bylo udržovat aktivní přístup při spravování intranetu. 

Efektivita firemního intranetu byla hodnocena kladně, přesto, že se vyskytly i názory 

opačné a někteří dotázaní hodnotili intranet jako spíše neefektivní. Nad tímto by bylo vhodné 

se zamyslet a hledat s IT odborníky další možnosti jeho kvalitnějšího širšího využití. 

 

Celkově lze situaci zhodnotit tak, že jsou respondenti s komunikačními nástroji 

přijatelně spokojeni. Některým přikládají význam větší, jiným menší. Proto je třeba 

především se zaměřit na zlepšení fungování těchto stávajících nástrojů interní komunikace.  

K zamyšlení stojí, jak umožnit podřízeným lépe vyjádřit své pocity, názory, myšlenky 

apod. Někteří lidé neradi mluví o svých pocitech otevřeně, mají obavy sdělovat své názory 

nebo podněty. Jednou z možností řešení je vytvoření anonymní schránky připomínek, do které 

by mohli své názory vkládat. V takovém případě by připomínky či návrhy měly být 

vyhodnocovány dostatečně často a zaměstnanci by měli být seznámeni zda bude něco na 

základě poskytnutých námětů změněno. Důležité je také zvážit vhodné umístění této 

schránky, aby nebylo možné sledovat (např. nadřízeným nebo jeho asistentkou), kdo těchto 

schránek v určitou dobu vložil svůj podnět. 
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4.4 Shrnutí 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že interní komunikaci v úseku správy 

společnosti a majetku ve vybrané organizaci lze vcelku hodnotit  příznivě. Přesto by měla být 

věnována pozornost drobným nedostatkům, které se tímto šetřením ukázaly. 

U sestupné komunikace byly zjištěny větší rozdíly se spokojeností s množstvím, 

kvalitou a včasností různých typů informací, než se spokojeností s těmito informacemi. 

Celkovým zjištěním bylo, že u žádného typu informací nebyla situace, která by mohla vést 

k závažnějším problémům. Proto by mělo dojít ke kvalitnější a včasnější informovanosti 

řadových zaměstnanců ze strany nadřízených, kteří by také měli vyžadovat důslednou zpětnou 

vazbu, která jim pomůže zjistit, zda komunikace probíhá tak jak má.  

Příznivé zjištění bylo, že podřízení byli spokojeni s možnostmi přenosu informací u 

sestupné komunikace jak na poradách, tak na individuálních schůzkách, telefonickou formou  

i elektronickým přenosem. Nejhůře byla hodnocena u sestupné komunikace spokojenost 

s předáváním informací prostřednictvím písemné formy. Proto by měl být tento způsob 

předávání informací ze strany nadřízeného zlepšen. Pozitivní u sestupné komunikace také je, 

že dotázaní nevnímají uvedené problémy jako příliš závažné. 

U vzestupné komunikace jsou podřízení v průměru spokojeni s možnostmi předávat 

různé typy informací svému nadřízenému i s možnostmi přenosu těchto informací. Nejhůře  

hodnotili podřízení spokojenost s předáváním informací o pocitech v práci. Nadřízení by se 

tudíž měli více zajímat o pocity svých podřízených. Dále by měla být zlepšena možnost 

předávání informací nadřízenému písemnou formou, jelikož spokojenost s touto možností 

byla nejnižší. U vzestupné komunikace nebyly hodnoceny jednotlivé problémy komplikující 

tuto komunikaci jako závažné. Za nejproblematičtější je považováno, že nadřízený neumí 

naslouchat problémům, které podřízení v práci mají. Pro zmírnění tohoto problému měla 

následovat snaha nadřízených věnovat naslouchání více pozornosti. 

Průměrná spokojenost s jednotlivými komunikačními nástroji (firemní porady, intranet, 

e-mail, telefon, individuální schůzky) byla poměrně vysoká. Výhrady se vyskytly zejména  

u firemních shromážděních, ale jelikož firemní shromáždění nejsou považována za klíčový 

nástroj pro získávání informací, není z toho nutné vyvozovat závažnější důsledky. Za 

nejdůležitější komunikační nástroj pro získávání informací pro práci považují podřízení 

porady a intranet.  

U obou těchto komunikačních  nástrojů se vyskytly drobné nedostatky, proto by právě 

poradám a intranetu měla být nadřízenými věnována větší pozornost. Vhodné by bylo také 
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zvážit, zda umístit na pracovišti anonymní schránky připomínek, aby jejich prostřednictvím 

mohli podřízení vyjádřit své  pocity, názory, myšlenky apod., u kterých mají obavy sdělit je 

přímo. Celkově lze říci, že jsou respondenti s komunikačními nástroji přijatelně spokojeni. 
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5. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na interní komunikaci ve vybrané organizaci. Cílem 

diplomové práce bylo zanalyzovat a vyhodnotit systém interní komunikace mezi zaměstnanci 

v úseku správy společnosti a majetku této organizace. Prostřednictvím interní komunikace 

probíhá výměna informací nejen mezi dvěma jedinci, ale v rámci celé organizace, které jsou 

nezbytné pro její samotný chod. Žádný podnik by tudíž neměl interní komunikaci podceňovat 

nebo brát jako samozřejmost. 

Diplomová práce byla rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část 

se zabývala popisem základní problematiky firemní komunikace, nástroji firemní 

komunikace, její efektivitou a bariérami, které efektivní komunikaci mohou bránit a popisem 

sběru empirických dat.  

V praktické části byly aplikovány teoretické koncepce do praxe. Došlo k analýze  

a vyhodnocení výsledků průzkumu a byly navrženy opatření na řešení zjištěných problémů či 

nedostatků v oblasti interní komunikace mezi zaměstnanci ve vybrané organizaci v úseku 

správy společnosti a majetku.  

V diplomové práci byly také prezentovány základní informace o organizaci, její  

historie, předmět činnosti a organizační struktura.  

Pro získání potřebných informací týkajících se názorů na spokojenost zaměstnanců  

s interní komunikací ve vybrané organizaci byla použita technika osobního dotazování – 

dotazníku. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že interní komunikaci ve vybraném 

úseku organizace hodnotit lze v celku pozitivně. Průzkumem byly zjištěny pouze drobné 

nedostatky, kterým by měl být věnována zvýšená pozornost. Přesto, že je interní komunikace 

ve vybrané organizace hodnocena kladně, je nutné věnovat jí stále dostatek pozornosti.  

Cílem diplomové práce byla analýza a vyhodnocení interní komunikace mezi 

zaměstnanci. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že některé informace nemají 

zaměstnanci v požadovaném množství, kvalitě a včas. Tudíž je vhodné se na tuto skutečnost 

zaměřit. Jako nejpoužívanější nástroje interní komunikace používají porady a intranet, s nimiž 

jsou v průměru spokojeni, přesto zde existují drobné nedostatky, kterým by měla být 

věnována pozornost. 

Za úskalí interní komunikace v této organizaci lze považovat, že podřízení jsou méně 

spokojeni s tím, jak mohou předávat informace o jejich pocitech v práci, že nadřízený neumí 

naslouchat jejich pocitům nebo že nadřízený nemá sám dostatek informací, které potřebují. 

Nadřízení by se měli zaměřit na to, aby byli schopni naslouchat svým podřízeným. Také 
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kvalita, kvantita a včasnost informování se jeví jako nedostatek, který efektivitu interní 

komunikace snižují. Proto by měli nadřízení věnovat více času komunikaci s podřízenými  

a poskytovat jim informace v přiměřeném množství, kvalitě a včas.  

Důraz by měl být především kladen na fungující zpětnou vazbu, prostřednictvím níž 

nadřízený získá potřebné informace, připomínky, názory a myšlenky svého podřízeného. 

Přínosem mé diplomové práce je odhalení nedostatků v interní komunikaci ve vybrané 

organici. Na základě zjištěných skutečností jsou navrženy doporučení a postupy, které by 

měly vést zlepšení interní komunikace ve vybrané organizaci v úseku správy společnosti  

a majetku. Toto by se mělo promítnout do zefektivnění řízení. Efektivnější fungování 

formálního systému interní komunikace by se mělo následně odrazit i do pozitivního 

sociálního klimatu organizace. 
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Výsek organizační struktury – úsek správy společnosti a majetku 

 

 

Pramen: podnikové materiály vybrané akciové společnosti 

 

Správa 

Správa 
společnosti 

Propagace a 
marketing 

Asistentka 

Specialista IT 

Ekonom 

Hlavní účetní Manažer financí 

Manažer 
controllingu 

Finanční účetní 

Vedoucí 
kanceláře - 

účetní 

Referent 

Referent 

Správa majetku 

Vedoucí areálu 

Prodejce Prodejce 

Vedoucí 
střediska 

Technický 
správce 

Údržbář 

Údržbář 

Správce 

Prodejce 
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Dotazník 

Vážená paní, vážený pane,  

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, které je součástí dotazníkového 

průzkumu zaměřeného na zmapování spokojenosti s interní komunikací mezi nadřízenými a 

podřízenými zaměstnanci na Vašem pracovišti. Výsledky tohoto průzkumu budou využity pro 

navržení opatření, které by měly vést ke zmírnění nebo odstranění zjištěných problémů. 

Tento dotazník je anonymní a nadřízení budou seznámeni pouze s konečnými výsledky a 

navrženými opatřeními. 

 

Instrukce k vyplnění dotazníku: 

U každé otázky vyberte a označte jednu odpověď, která je vyjádřena číslem na 

následující stupnici (pokud není u otázky uvedená jiná instrukce). 

 

4 3 2 1 0 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 
Nevím, nemohu 

posoudit 

 

Číslo 

otázky 

Otázky Varianty 

odpovědí 

1. Jste celkově spokojen/a s komunikací na Vašem pracovišti, a to:  

1.1 
s formální komunikací (mezi nadřízeným a jeho podřízenými a 

mezi kolegy navzájem)? 
4    3    2    1    

1.2 s neformální komunikací (mezi zaměstnanci jako přáteli)? 4    3    2    1   

 

2. 

Jste spokojen/a s množstvím následujících typů informací (máte jich tolik, 

kolik potřebujete pro svoji práci, tj. ano příliš moc ani málo) (0 znamená, že Vám 

nadřízený nepředává tento typ informací), tzn.: 

2.1 s pracovními instrukcemi, které se týkají toho, co a jak máte dělat? 4   3   2   1   0 

2.2 
s informacemi o pracovních souvislostech (jak souvisí Vaše práce 

s prací kolegy nebo kolegů)? 
4   3   2   1   0 

 

2.3 

s informacemi týkajícími se postupů a doporučení při řešení či 

předcházení problémových situací (jak řešit určité problémy 

v rámci svých kompetencí, anebo na koho kompetentního se 

můžete obrátit)? 

 

4   3   2   1   0 

 

2.4 

s podnikovými informacemi (cíle, úspěchy nebo neúspěchy firmy 

nebo Vašeho pracoviště, připravované změny nebo výsledky změn 

nedávných apod.)? 

 

4   3   2   1   0 

2.5 
s verbálním hodnocením Vaši práce nadřízeným (vyjádření jeho 

spokojenosti nebo naopak nespokojenosti s Vaší prací apod.)? 
4   3   2   1   0 

 

3. 

Jak jste spokojen/a s kvalitou následujících typů informací (jsou srozumitelné, 

jednoznačné, výstižné, pravdivé  apod. ...) (0 znamená, že Vám nadřízený 

nepředává tento typ informací), tzn.: 

3.1 s pracovními instrukcemi, které se týkají toho, co a jak máte dělat? 4   3   2   1   0 
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3.2 s informacemi o pracovních souvislostech? 4   3   2   1   0 

3.3 
s informacemi týkajícími se postupů a doporučení při řešení či 

předcházení problémových situací? 
4   3   2   1   0 

3.4 s podnikovými informacemi? 4   3   2   1   0 

3.5 s verbálním hodnocením Vaši práce nadřízeným? 4   3   2   1   0 

 

4. 
Jak jste spokojen/a s včasností následujících typů informací (máte je tehdy, 

když je potřebujete, tj. ani příliš brzy ani pozdě) (0 znamená, že Vám nadřízený 

nepředává tento typ informací), tzn.: 

4.1 s pracovními instrukcemi, které se týkají toho, co a jak máte dělat? 4   3   2   1   0 

4.2 s informacemi o pracovních souvislostech? 4   3   2   1   0 

4.3 
s informacemi týkajícími se postupů a doporučení při řešení či 

předcházení problémových situací? 
4   3   2   1   0 

4.4 s podnikovými informacemi?  4   3   2   1   0 

4.5 s verbálním hodnocením Vaši práce nadřízeným? 4   3   2   1   0 

5. Rozumíte zadávaným úkolům ze strany Vašeho nadřízeného? 4    3    2    1 

 

6. 
Jste spokojen/a s tím jak Váš nadřízený využívá následující možnosti 

předávat Vám potřebné informace (0 znamená, že této možnosti nadřízený 

k tomuto účelu nevyužívá), a to: 

6.1 na poradách (na pracovišti) ? 4   3   2   1   0 

6.2 na individuálních schůzkách na pracovišti? 4   3   2   1   0 

6.3 
písemnou formou (písemní instrukce, oběžníky, tiskopisy, brožury  

apod.)? 
4   3   2   1   0 

6.4 elektronicky (intranet, e-mail, interní informační systém)?  4   3   2   1   0 

6.5 telefonicky? 4   3   2   1   0 

6.6 jiný způsob (doplňte jaký) ....................................... 4   3   2   1   0 

 

7. 
Komplikují Vašemu nadřízenému podle Vašeho názoru následující problémy 

komunikaci s Vámi, resp. s dalšími podřízenými (0 znamená, že u konkrétního 

problému si nejste jistý/á zda existuje), tzn. že: 

7.1 
nadřízený nemá jasnou představu o tom, které informace od něho 

očekáváte? 
4   3   2   1   0 

7.2 nadřízený sám nemá dostatek informací, které od něho očekáváte? 4   3   2   1   0 

7.3 nadřízený nemá dostatek času na komunikaci s Vámi? 4   3   2   1   0 

7.4 nadřízený nemá zájem o efektivní komunikaci s Vámi? 4   3   2   1   0 

7.5 
mezi Vámi a nadřízeným jsou špatné osobní vztahy (rivalita, 

nedůvěra, antipatie apod.)? 
4   3   2   1   0 

 

7.6 

informace od přímého nadřízeného nebo dalších nadřízených k 

Vám jdou oficiálně zbytečně přes jiné zaměstnance (zbytečně 

dlouhý komunikační kanál)? 

 

4   3   2   1   0 

7.7 jiný problém (doplňte jaký)....................................... 4   3   2   1   0 
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8. 
Jste spokojen/a s možnostmi předávat nadřízenému následující typy 

informací, (0 znamená, že tuto možnost k tomuto účelu nevyužíváte), a to: 

8.1 informace o průběhu Vaší práce? 4   3   2   1   0 

8.2 informace o vzniklých nebo očekávaných pracovních problémech? 4   3   2   1   0 

8.3 návrhy na řešení těchto problémů? 4   3   2   1   0 

 

8.4 
informace o Vašich pocitech v práci (spokojenost nebo 

nespokojenost s úkoly, s pracovním vytížením, se vztahy na  

pracovišti, se změnami, s pracovní perspektivou apod.)? 

 

4   3   2   1   0 

9. 
Jste spokojen/a s tím, jakou máte možnost předávat Vašemu nadřízenému 

výše uvedené informace (0 znamená, že tuto konkrétní možnost nemáte), a to: 

9.1 na poradách a schůzích (na pracovišti)? 4   3   2   1   0 

9.2 při jiných oficiálních příležitostech (mimo pracoviště)? 4   3   2   1   0 

9.3 na individuálních schůzkách? 4   3   2   1   0 

9.4 
formou písemných hlášení (dotazníky, formuláře pro písemné 

žádosti nebo stížnosti apod.)? 
4   3   2   1   0 

9.5 elektronickou poštou? 4   3   2   1   0 

9.6 jiné (doplňte) ....................................... 4   3   2   1   0 

 

10. 
Komplikují Vám následující problémy komunikaci s Vaším nadřízeným (0 

znamená, že nevíte, zda tento problém existuje, takže ho nemůže v této situaci 

posoudit), tzn. že: 

10.1 nadřízený neprojevuje zájem o komunikaci s Vámi? 4   3   2   1   0 

10.2 nadřízený nemá dostatek času na komunikaci s Vámi? 4   3   2   1   0 

10.3 nadřízený neumí naslouchat problémům, které v práci máte? 4   3   2   1   0 

10.4 
máte špatné osobní vztahy s nadřízeným (nedůvěřujete mu, 

nevážíte si ho apod.)? 
4   3   2   1   0 

10.5 nadřízený není ochoten s Vámi projednat nepochopené informace? 4   3   2   1   0 

10.6 
máte obavy sdělovat některé informace, aby nebyly zneužity (proti 

Vám nebo kolegům)? 
4   3   2   1   0 

 

10.7 
nemáte dostatek příležitostí komunikovat s nadřízeným (máte 

např. neefektivní porady, nedostatek soukromí pro individuální 

schůzky, neexistují funkční anonymní schránky apod.)? 

 

4   3   2   1   0 

 10.8 jiný problém (doplňte jaký) ....................................... 4   3   2   1   0 

11. 
Bere Vás nadřízený v úvahu Vaše připomínky při svém 

rozhodování? (0 znamená, že nevíte, zda je bere v úvahu) 
4   3   2   1   0 

12. 
Jste celkově spokojen/a s následujících komunikačními nástroji (0 znamená, že 

tento komunikační nástroj ke komunikaci nepoužíváte), a to: 

12.1 s firemními poradami? 4   3   2   1   0 

12.2 s firemními shromážděními? 4   3   2   1   0 
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12.3 s intranetem? 4   3   2   1   0 

12.4 s e-mailem? 4   3   2   1   0 

12.5 s telefonem? 4   3   2   1   0 

12.6 s individuálními schůzkami?  4   3   2   1   0 

12.7 jiné nástroje (doplňte) ....................................... 4   3   2   1   0 

 

13. 
Které komunikační nástroje považuje za 

důležité pro získání informací, které 

potřebujete pro svoji práci? (vyberte 

pouze 2 varianty) 

a) firemní porady 

b) firemní shromáždění 

c) intranet (různé informační 

systémy apod.) 

d) firemní směrnice 

e) jiné (doplňte jaké) .................... 

14. Které komunikační nástroje při své práci 

postrádáte? (můžete označit více možností) 

 

 

a) firemní časopis, noviny 

b) nástěnky 

c) firemní porady 

d) firemní shromáždění 

e) intranet 

f) telefon 

g) žádný, využívám jen přímý 

kontakt 

h) jiné (doplňte) ............... 

15. 
Přikládáte poradám na Vašem pracovišti význam? (0 znamená, 

že se porad neúčastníte) 
4   3   2   1   0 

16. Účastníte se všech porad, na které jste pozván/a?  4    3    2    1     

17. Jak jste spokojen/a s poradami (0 znamená, že se porad neúčastníte), a to: 

17.1 z hlediska četnosti porad? 4   3   2   1   0 

17.2 z hlediska průběhu porad? 4   3   2   1   0 

 

18. 
Myslíte si, že firemní intranet funguje efektivně? (spolehlivě, 

rychle, je přehledný, aktualizovaný atd.) (0 znamená, že ho na 

Vašem pracovišti nepoužíváte) 

 

4   3   2   1   0 

19. 

 

Za jakým účelem nejčastěji využíváte 

intranet? (vyberte pouze jednu variantu) 

a) pro sdílení interních informací 

při každodenní komunikaci 

mezi zaměstnanci 

b) pro firemní zpravodajství (např. 

jako zdroj podnikových 

informací, směrnic atd.) 

c) pro zpětnou vazbu mezi 

zaměstnanci 

d) pro e-learning, vzdělávání apod. 

e) nepoužívám ho 

 

Děkuji Vám za Váš čas věnovaný vyplnění tomuto dotazníku.



 

 1 

Souhrnná tabulka výsledků dotazníkového šetření 

Číslo otázky 
Varianty odpovědí (absolutní četnosti) 

Průměr (VAP) 

4 3 2 1 0 

1.1 5 9 3 1 - 3 

1.2 6 10 2 - - 3,22 

2.1 3 13 2 - - 3,06 

2.2 3 14 

 

- 1 3,18 

2.3 4 8 5 1 - 2,83 

2.4 4 10 3 1 - 2,94 

2.5 3 10 5 - - 2,98 

3.1 5 9 3 1 - 3 

3.2 3 9 5 - 1 2,88 

3.3 3 9 4 2 - 2,72 

3.4 4 7 4 3 - 2,67 

3.5 2 8 4 1 3 2,73 

4.1 3 10 4 1 - 2,83 

4.2 2 10 5 - 1 2,82 

4.3 4 8 5 1 - 2,83 

4.4 4 7 5 2 - 2,72 

4.5 2 9 4 1 2 2,75 

5 10 8 - - - 3,56 

6.1 5 11 1 - 1 3,24 

6.2 4 11 1 - 2 3,19 

6.3 4 7 4 1 2 2,88 

6.4 6 9 3 - - 3,17 

6.5 5 11 1 - 1 3,24 

6.6 - - - - - - 

7.1 - 5 6 3 4 2,14 

7.2 3 4 3 6 2 2,25 

7.3 - 5 4 8 1 1,82 

7.4 2 2 3 8 3 1,87 

7.5 2 2 2 9 3 1,8 

7.6 

 

4 6 6 2 1,88 

7.7 - - - - - - 

8.1 7 10 1 

 

- 3,33 

8.2 10 5 2 1 - 3,33 

8.3 4 12 1 1 - 3,05 



 

 

2 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

8.4 1 10 4 2 1 2,59 

9.1 6 11 1 - - 3,28 

9.2 3 7 1 1 6 3 

9.3 8 5 2 - 3 3,4 

9.4 3 5 4 2 4 2,64 

9.5 7 8 3 - - 3,22 

9.6 1 - - - - 4 

10.1 - - 8 7 3 1,53 

10.2 - 3 5 7 3 1,73 

10.3 1 4 5 6 2 2 

10.4 1 3 1 10 3 1,67 

10.5 - 2 5 7 4 1,64 

10.6 2 - 3 8 5 1,69 

10.7 - 2 7 7 2 1,69 

10.8 - - - - - - 

11. 3 6 3 2 4 2,71 

12.1 3 9 2 1 3 2,93 

12.2 1 3 5 1 8 2,45 

12.3 5 12 - - 1 3,29 

12.4 9 9 - - - 3,5 

12.5 9 8 1 - - 3,44 

12.6 5 11 - - 2 3,31 

12.7 - - - - - - 

13. a) b) c) d) e)   

  14 - 9 3 5   

14. a) b) c) d) e) f) g) h) 

  1 - 3 2 - - 5 - 

15. 9 5 1 - 3 3,53 

16. 17 - - - - 4 

17.1 4 6 3 1 4 2,93 

17.2 5 7 2 - 4 3,21 

18. 6 7 4 - 1 3,12 

19. a) b) c) d) e)   

  6 11 - - 1   


