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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá interní komunikací ve firmě Elmontex a.s. První část 

uvádí podstatu interní komunikace, její jednotlivé typy a cíle. Dále, mimo jiné, uvádí 

problémy a dopady nefungující komunikace. Ve druhé části je samotný popis společnosti, 

současný stav interní komunikace, zhodnocení a návrhy na zlepšení vnitropodnikové 

komunikace firmy Elmontex na základě zjištění dotazníkového šetření. 
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Summary 

The goal of this thesis is to deal with internal communication in Elmontex, a. s. 

company. The first part examines an essence of internal communication and its various 

types and objectives. There are also enclosed problems and impacts created by 

malfunctioning communication in further text. The second part involves description of the 

company and internal communication current condition. Summary and recommendation 

for internal communication improvement in Elmontex, a. s. company, based on 

questionnaire investigation results, is also included. 
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1. ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma „Interní komunikace ve firmě“ jsem zpracovávala ve 

firmě Elmontex a.s. Vnitropodniková komunikace je velmi důleţité, nicméně často 

podceňované a stále aktuální téma. Dobře fungující interní komunikace, která probíhá 

všemi směry, oficiálními a neoficiálními kanály, je, nejen dle mého názoru, základem 

a hybnou silou celé firmy a předpokladem fungování a obchodního úspěchu celé 

organizace. Největším kapitálem kaţdé firmy jsou její zaměstnanci, kteří velkou měrou 

rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu celého podniku, proto je nutné věnovat interní 

komunikaci mimořádnou pozornost. Správný manaţer ví, ţe zaměstnanci jsou pro firmu 

stejně důleţití jako její zákazníci, ale v praxi si to uvědomuje jen malá část manaţerů. 

Je pochopitelné, ţe interní komunikace nabývá důleţitosti v období změn nebo 

dobách krize, v těchto případech můţe úspěšná a fungující komunikace pomoci 

k úspěšnému zvládnutí situace. Myslím, ţe v dnešní době nemůţe být firma bez správně 

zvládnuté vnitrofiremní komunikace dlouhodobě úspěšná. Velice důleţitý je také soulad 

mezi interní a externí komunikací. Interní komunikace je nenápadný, ale účinný nástroj při 

budování firemní kultury a vztahu mezi firmou a zaměstnancem. Jestliţe je dobře sladěna 

s externí komunikací, měla by vytvářet jeden z hlavních pilířů správného fungování 

společnosti.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit současný stav interní komunikace v dané 

společnosti. Na základě vyhodnocení dotazníku navrhnout změny, které by vedly ke 

zlepšení komunikace. V teoretické části bakalářské práce popisuji, co je interní 

komunikace, její cíle, formy a metody, ale také dopady nefungující komunikace na firmu 

a zaměstnance. Ve třetí kapitole přiblíţím stav firmy, její historii, současnost, majetkovou 

a organizační strukturu firmy. Čtvrtá kapitola je stěţejní část mé bakalářské práce, kde 

charakterizuji současnou komunikaci ve společnosti, v podkapitole jsem se zaměřila na 

vyhodnocení dotazníků a jejich následné zpracování včetně grafického. V předposlední 

kapitole doporučuji a navrhuji změny současné vnitropodnikové komunikace dle 

zjištěných skutečností z dotazníkového šetření. V šesté kapitole jsem provedla shrnutí celé 

mé práce.  
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2. TEORIE 

2.1. Interní komunikace 

Interní komunikace je chápána jako vnitropodniková komunikace mezi vlastníky 

firmy a managementem, dále mezi managementem a zaměstnanci a také mezi zaměstnanci 

navzájem. Její součástí je v praxi i komunikace směrem k vybrané cílové skupině uvnitř 

společnosti. Mělo by se vţdy jednat o obousměrný proces předávání a přijímání informací 

a zpětných vazeb na všech úrovních podniku s cílem co nejlépe pochopit názory, motivaci, 

postoje a komunikujících stran. Interní komunikace je jedním ze základních strategických 

momentů kaţdého subjektu. O způsobu interní komunikace rozhodují faktory jako 

například struktura firmy, její historie, výrobní program, ale hlavně firemní kultura a vize. 

V praxi je nejčastěji interní komunikace vyuţívána jako nástroj k informování 

a ovlivňování postojů zaměstnanců, kteří představují nejdůleţitější zájmovou skupinu 

podniku. Základem by měl být aktivní, pravdivý a otevřený přístup. Ke ztrátě důvěry vede 

neupřímnost, zatajování informací, skutečností apod. 

Interní komunikaci můţeme rozdělit na následující typy: 

- Horizontální či vertikální, které u nás stále převládají, staví na komunikaci směrem 

odshora dolů. Jedná se o předávání úkolů a příkazů zaměstnancům na poradách, 

nástěnkách apod. Nevýhodou je nedostatek zpětné vazby. Manaţeři by se měli 

v komunikaci se zaměstnanci vyvarovat povýšenosti a arogance. Cílem vnitrofiremní 

komunikace je větší míra spoluúčasti, zainteresovanosti a sebe rozvoje zaměstnanců. 

Kaţdý zaměstnanec by měl být informován, kam celá firma směřuje a také znát přesně 

svou roli ve firmě. 

- Standardizovaná (oběţníky, porady, podnikové dopisy nebo výroční zasedání) 

komunikace má svá jasná pravidla. Nevýhoda spočívá ve sterilitě této komunikace, 

která můţe zaměstnance stavět do role pasivních posluchačů. Proto je třeba vyuţívat 

i komunikaci nestandardizovanou (neformální pohovory, rozhovory) Je třeba vţdy 

oddělit realitu od snahy o nekorektní vyřizování osobních účtů. 
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- Tváří v tvář a písemná. Osobně komunikují hlavně starší manaţeři a zaměstnanci, 

kterým nechybí zdravé sebevědomí a pracovní jistota. Komunikace tváří v tvář je 

výhodnější neţ písemná, neboť je více otevřená. 

V praxi jsou vyuţívané různé komunikační nástroje, jako jsou firemní směrnice, 

organizační pravidla manuály, elektronická pošta, intranet, porady vedení aţ po porady 

nejmenších pracovních skupin, pracovní schůzky odborných týmů, jednotlivých oddělení, 

pracovní výjezdy a vnitrofiremní odborná setkání a konference. 

Pro zabezpečení toku společenských informací jsou pouţívány dny otevřených 

dveří (prioritně pro externí veřejnost), interní nástroje (vnitropodnikový rozhlas, intranet, 

nástěnky, informační tabule, elektronická pošta, vnitropodniková individuální a skupinová 

setkání pracovního i mimopracovního charakteru, organizování dětských dnů, apod.) 

a informační materiály o firmě a interní periodika – interní časopisy, noviny, firemní 

broţury, výroční zprávy po zaměstnance, bulletiny, apod. 

Do procesu interní komunikace patří monitoring názorů a postojů, analýza stavu 

a rozbor faktorů ovlivňující postoje zaměstnanců, vypracování postupů, plánů 

a harmonogramů konkrétních akcí, realizace jednotlivých aktivit, zpětná vazba, 

upřesňování dalších postupů. 

Význam efektivní interní komunikace si je moţno nejvíce uvědomit při sledování 

důsledků způsobených komunikačními chybami a nedostatky firemní komunikace. 

Nejčastějšími projevy nefungující interní komunikace bývají neúplné informace, jejich 

nedostatek, nebo nejednoznačné informace. 

Ze zmíněných nedostatků vzniká tzv. informační šum, který sniţuje efektivitu 

činnosti podniku, vzniká napětí mezi zaměstnanci a výrazně se sniţuje jejich efektivita 

a motivace. Komunikační šum vzniká tokem informací, přes více subjektů, následné 

informace jsou zkreslené, nepřesné, zmatené a často zavádějící. V současné době se 

k interní komunikaci vyuţívá především e-mail, telefon a osobní hovor. Nejefektivnější 

zůstává samozřejmě osobní hovor, při kterém jen zřídka dochází k nepochopení, nebo 

překroucení faktů. Špatně nastavená komunikace můţe vést k pasivitě, demotivaci, 

nerozhodnosti a frustraci zaměstnanců. Tyto důsledky mohou časem přerůstat aţ ve 

špatnou koordinaci procesů a činností, v nezájem o dosahování vytyčených cílů, 

nekonkurenční schopnost celé firmy, ve vysokou míru fluktuace pracovníků, můţe se to 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
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také promítnout v neefektivní marketingové řízení či stanovení špatné strategie na základě 

špatně fungující zpětné vazby. 

2.2. Hlavní cíle interní komunikace 

Hlavním cílem interní komunikace vůči zaměstnancům je obvykle budování 

a posilování pocitu sounáleţitosti, motivace k vyšším výkonům a přesvědčení zaměstnanců 

k jednání v zájmu firmy. 

Hlavní cíle lze tedy definovat jako: 

- vedení a ovlivňování k ţádoucím postojům a pracovnímu chování pracovníků, 

zajištění loajality a stability pracovníků 

- zajištění informačních potřeb všech pracovníků firmy, koordinaci procesů 

a informační propojenost firmy zohledňující návaznost 

- udrţování zpětné vazby, zavádění zjištěných poznatků do praxe – stálé zdokonalování 

komunikace uvnitř firmy 

- zajištění vzájemné spolupráce a pochopení na základě dosaţení porozumění ve 

společných cílech 

Komunikační mix    

U většiny manaţerů je marketingová komunikace chápána především směrem 

k externím partnerům, ale jedná se pouze o změnu cílové skupiny. Místo zákazníka se 

zaměřujeme na zaměstnance a náhradou sluţeb či produktů je nabízená spolupráce – 

zaměstnání. 

Hlavní nástroje komunikačního mixu je podpora prodeje, reklama, public relations 

a publicita, sponzorování a přímý marketing. 
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Obrázek 1 – Marketingový a komunikační mix  

 
Zdroj: [4] HOLÁ, J., Interní komunikace ve firmě (str. 22) 

Jednotlivé nástroje komunikačního mixu lze konkrétně pouţít pro podporu 

prodeje (interní školení, slevy pro nákup firemních i mimo firemních produktů a sluţeb, 

marketingové materiály a předměty při kampaních), reklamu (propagace nových 

zaměstnaneckých výhod, kampaní, pozvánky na firemní akce na nástěnkách, intranetu, 

firemních časopisech, novinách, apod.), public Relations (pravidelná zpravodajství 

o úspěších firmy, dění ve firmě emailem nebo na intranetu, v časopise, pravidelné firemní 

mítinky, společenské či sportovní akce, pravidelné hodnocení a pochůzky manaţerů), 

sponzorování (zaměstnanecké výhody, příspěvky na sport, kulturu, firemní oblečení, 

apod.) a přímý marketing (intranetové prezentace, on-line kontakt, zpravodajství, letáky 

propagující změny, nové produkty, apod.) 

Interní Public Relations (PR) 

Činnost PR je zaměřena nejen na vnější prostředí marketingového podniku, ale také 

na vnitřní prostředí podniku. Jedná se o plánovité a systematické vytváření dobrých vztahů 

mezi podnikem a všemi účastníky trhu jako jsou dodavatelé, konkurenti, zákazníci, 

distributoři, akcionáři, veřejnost (vnitřní, vnější), ale i samotní zaměstnanci. Cílem je 

vybudovat mezi těmito skupinami důvěru a porozumění. Interní PR je velmi důleţitým 

komunikačním nástrojem, který propojuje interní marketing s interní komunikací firmy. Při 

určování cílů pro interní PR platí, ţe základem pozitivního image firmy je pozitivní firma 

jako taková. PR musí být budovány dlouhodobě, nemohou být řešeny aţ v době krize, coţ 
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je velmi častým jevem. Vedoucí pracovníci velmi často podceňují PR v podniku. Čím je 

PR lepší v předkrizovém období, tím snáze se krize překoná.  

Celý proces činnosti PR je strukturovaný, zahrnuje monitoring postojů a názorů, 

analýzu stavu a rozbor všech faktorů ovlivňující postoje zaměstnanců k firmě, zvolení 

vhodných taktik postupů, plánů a harmonogramů konkrétních akcí, realizaci jednotlivých 

aktivit a práci se zpětnou vazbou.  

Obrázek 2 – Cyklus interních aktiv PR

 
Zdroj: [4] HOLÁ, J., Interní komunikace ve firmě (str. 37) 

Eliminace překáţek fungující interní komunikace 

Základními prvky efektivní komunikace je vůle managementu, nastavení 

základních pravidel, principů a podmínek, nastavení komunikačních kanálů, zpětné vazby, 

její rozvoj, interní školení, sdílení znalostí, externí školení zaměřené na komunikační 

schopnosti a dovednosti, zlepšování interní komunikace na základě neustálého udrţování 

zpětné vazby a interní trénink komunikačních dovedností a znalostí. 

Celé nastavení lze pojmout jako projekt a je tedy potřeba jako s projektem s celou 

záleţitostí zacházet. To znamená vytvořit časový harmonogram, deklarovat cíl (musí být 

měřitelný, aby bylo někde na konci moţné zhodnotit, zda je projekt úspěšný), naplánovat 

konkrétní úkoly a určit za nezodpovědnost, vypracovat rozpočet, zajistit časování, 

návaznosti jednotlivých aktivit apod. 



Lucie Malínková: Interní komunikace ve firmě 

2012  7 

 

2.3. Formy a metody interní komunikace 

Interní komunikace je souhrn mnoha činností zasahujících do všech oblastí řízení 

firmy, nejedná se o izolovaný proces. Efektivně fungující vnitrofiremní komunikace je 

výsledkem fungování mnoha prvků v řízení firmy. Řešení efektivní interní komunikace 

začíná nastavením základních podmínek, které umoţní její efektivní fungování. Mezi tyto 

podmínky patří: 

Jednotný tým vedení 

Doporučuje se, aby byl hned na začátku vytvořen spolupracující tým, který chápe 

hodnoty a cíle firmy jednotně a také je jednotně prosazuje. Vrcholový management by měl 

vypracovat principy a zásady vedení a jednotliví manaţeři by je měli dodrţovat 

a uplatňovat jednotně, stejně jako by měli jednotně dodrţovat hodnoty firemní kultury. 

Sjednocený personální přístup můţe následně ovlivnit celou firemní komunikaci a celou 

firemní kulturu. 

Plná odpovědnost managementu 

Špatná komunikace ve firmě vychází ze špatné práce managementu. „Je nezbytné, 

aby všichni manaţeři cítili odpovědnost za fungující komunikaci v rámci své odpovědnosti 

za vedení a výsledky týmu. Necítí-li manaţer odpovědnost, není vnitřně motivován 

k odbourávání komunikačních bariér.“ [4] Manaţer by si měl být vědom, ţe je odpovědný 

za správnou komunikaci. Jestliţe nejsou pracovníci dobře motivovaní, něco nevědí či 

něčemu neporozumí nebo nejsou loajální, je to vţdy odrazem špatné práce managementu. 

Organizace práce, organizační struktura a dělba práce 

Obecně platí, ţe čím je hierarchie firmy sloţitější, tím je její řízení a komunikace 

obtíţnější. Dochází k velkým komunikačním šumům, nebo komunikace mizí úplně. 

Jednotlivá oddělení by měla být vedena ke spolupráci v rámci firmy informačním 

a motivačním propojením.  

Personální politika – pracovní vztahy 

Personální práce firmy se odráţí v tom, jak firma komunikuje se svými 

zaměstnanci. Nejen tím, jak se k nim chová, ale i tím jaké informace jim sděluje, jak s nimi 

jedná prostřednictvím firemního managementu. Základními hodnotami, které pracovníci 

velmi citlivě vnímají, jsou zcela jasné odměňování, rovné příleţitosti a spravedlnost, 
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oceňování zásluh a sankcionování přestupků, diskriminace a protekce, netolerování 

šikanování a jejich záměrné a očividné potírání, dané hodnoty mají vliv na jejich důvěru 

k firmě, loajalitu a na pracovní vztahy uvnitř firmy. 

Fungující vnitřní marketing 

Interní komunikace je součástí celého komunikačního mixu, jehoţ výsledky 

a efektivita často spadají do kompetence a odpovědnosti marketingového oddělení. 

Součástí marketingových aktivit firmy musí být vnitřní marketing zaměřený na 

pracovníka, především prostřednictvím Public Relations. 

Komunikační schopnosti a dovednosti managementu 

Všichni vedoucí by měli mít osvojené potřebné komunikační schopnosti, měli by 

být vedeni k sebereflexi a usilovat v této oblasti o osobní rozvoj. Firma by neměla 

zapomínat na vzdělávání a proškolování v oblasti interní komunikace, měla by vést 

a napomáhat k rozvoji manaţerských komunikačních kvalit, vymáhat odpovědnost 

a poskytovat manaţerům zpětnou vazbu v této oblasti řízení. 

Zpětnovazební systém, oboustranná komunikace, důvěra a otevřenost v komunikaci 

Nastavení zpětné vazby v oboustranné komunikaci slouţí k tomu, aby pracovníci 

měli moţnost komunikovat s managementem, aby měli moţnost vystupovat v této 

komunikaci jako rovnocenní partneři a vyjadřovat se k dění ve firmě. Taktéţ slouţí 

k odhalování nefunkčnosti vnitrofiremní komunikace a k jejímu zdokonalování. Zpětná 

vazba musí probíhat na všech třech úrovních. Na úrovni pracovního místa, kde je důleţité 

nastavení zpětné vazby v rámci hodnocení pracovníků a nadřízených manaţerů. Dále na 

úrovni týmu, zde je manaţer hodnocen týmem a tým manaţerem. Na třetí úrovni celé 

firmy hodnotí zaměstnanci firmu jako celek. Managementu se dostávají informace o tom, 

jak je pracovníci vnímají, jak s firmou sdílí cíle a jak vidí svou vlastní perspektivu. 

Všechny informace získané na všech třech úrovních se vzájemně prolínají a doplňují 

a měly by napomáhat lepšímu nastavení interní komunikace ve firmě. 

Definovaná komunikační strategie a vypracování komunikačního plánu 

Strategie vnitropodnikové komunikace vychází z celkové strategie firmy, z jejích 

cílů. Při hledání cest k dosahování stanovených cílů je nutno brát v úvahu význam 

vnitropodnikové komunikace a vyuţít ji. Management musí řízení firmy zaloţit na 

fungující interní komunikaci, uvědomit si široký rozsah fungující i nefungující 
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komunikace, nastavit její cíle a hledat cesty k jejich naplnění. Management musí vytyčit 

základní strategii vnitropodnikové komunikace, která bude korespondovat s celistvou 

komunikační strategií firmy. Komunikační plán je konkrétním nástrojem uplatňování 

komunikační strategie firmy. Je určitým projektem na zvolené období, nejlépe roční. Plán 

zahrnuje časový harmonogram jednotlivých úkolů s uvedením prostředků, odpovědností, 

nákladů. Konkrétní úkoly vycházejí z jednotlivých cílů strategie a musí být specifikovány 

tak, aby jejich příprava a realizace odpovídala otázkám proč, kdy, kdo a jak. 

Nastavení základních podmínek ve firmě 

Pokud chce management, aby interní komunikace fungovala, aby naplňovala své 

cíle, aby ve firmě byli všichni dostatečně informováni a motivováni, je nutné začít od 

základu. Pokud se chce management zcela váţně zabývat funkčností a nastavením interní 

komunikace měl by si odpovědět na otázky, které napomohou základní vnitrofiremní 

komunikaci nastavit: 

„- je management jednotný? 

- cítí management odpovědnost za komunikaci firmy? 

- je ve firmě správně nastavené komunikační propojení v rámci hierarchie, dělby práce,  

   nastavených procesů? 

- má firma definovanou a deklarovanou personální politiku? 

- má firma definovanou a deklarovanou komunikační strategii? 

- má firma zavedený a fungující vnitřní marketing? 

- mají manaţeři dostatečné komunikační schopnosti a dovednosti? 

- pěstuje firma zpětnou vazbu, otevřenou komunikaci? 

- má firma komunikační plán?“ [4] 

Strategie vnitropodnikové komunikace vychází z celkové strategie firmy a jejich 

cílů. Nejdůleţitější pro vytvoření správné komunikační strategie je vědomá vůle 

vybudování interní komunikace a uvědomění si její důleţitosti v kontextu celého 

fungování firmy. 

Informace probíhají uvnitř firmy všemi směry, pomocí různých komunikačních 

kanálů. Komunikační kanál si lze představit jako cestu z místa vzniku informace, jakéhosi 

informačního zdroje, na místo určení – potřeby této informace, k příjemci a zase zpět. 

Informační zdroj a cesta k příjemci a zpět vycházejí z komunikační strategie, 
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z nastavených komunikačních standardů a interních pravidel, z potřeb informační 

provázanosti firmy. 

Ve firmě probíhá komunikace v základních formách: osobní (pohovor, porada), 

písemné (manuály, předpisy) a elektronické (e-mailové zpravodajství, intranet). Vyuţití 

jednotlivých forem závisí na druhu a důleţitosti konkrétní komunikace. Nelze obecně 

definovat, která z těchto forem je efektivnější. Kaţdá můţe být v různých podmínkách více 

či méně efektivní, lze tedy na základě zkušeností pouze doporučit. 

Mezi nejpouţívanější nástroje interní komunikace můţeme zařadit komunikaci 

prostřednictvím médií. Zde můţeme zařadit klasickou písemnou, vizuální a audiovizuální 

formu a jejich elektronickou podobu prostřednictvím počítače a dalších informačních 

a komunikačních prostředků. Písemnou komunikaci vyuţijeme převáţně pro hromadná 

sdělení ve větší skupině pracovníků s cílem je informovat v co největším záběru a v co 

nejkratším čase. 

Typy mediálních komunikací dělíme následujícím způsobem: 

a) Vizuální, audiovizuální – s vyuţitím klasických i elektronických prostředků 

V podnikové komunikaci se vyuţívá především pro školící nebo instruktáţní účely. 

b) Výroční zprávy 

Bývají součástí business plánu, mají za cíl poskytnout souhrn důleţitých informací 

o firmě v aktuální době. Jsou určeny vnitřní i vnější veřejnosti. Slouţí jako ukazatele 

prosperity firmy, plnění plánů, konkrétní výsledky, dosaţení jednotlivých cílů, výsledky 

a jejich srovnání s minulostí, dokončené zakázky a úspěchy na trhu.  

c) Firemní profil 

Je souhrnem základních informací o firmě, její historii a důleţitých milnících v časové 

chronologii. Dokument obsahuje přehled principů, na nichţ je firma postavena, její vize do 

budoucna a formulaci firemního poslání. 

d) Manuály činností 

Jedná se o popis práce jednotlivých pracovních míst, jejich zodpovědností, 

kompetencí, návaznosti na ostatní činnosti, přehled konkrétních úkonů a činností 

vyplívajících z pozice. 
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e) Firemní časopis, bulletin, noviny 

Bývají oblíbeným komunikačním kanálem firmy ze strany zaměstnanců, ale i ze strany 

zodpovědného vydavatele.  

f) Nástěnky 

Jedná se o velmi jednoduchý komunikační prostředek, spolu se schránkou určenou pro 

dotazy, názory a různé příspěvky zaměstnanců mohou tvořit oboustranný komunikační 

kanál. 

g) Firemní televize a firemní rozhlas 

Pouţívají se převáţně ve velkých firmách, kde mohou být jednotlivé obrazovky nebo 

reproduktory umístěny v halách a jídelnách. 

h) E-mailová komunikace 

Dá se říci, ţe elektronická média ovládají dnešní firemní komunikaci. E-mailová pošta 

je velmi populární, ale přes své nesporné výhody dokáţe vnést do komunikace mnoho 

problémů 

i) Další prostředky a formy interní komunikace 

Firma můţe komunikovat také mimoslovně, například svými činy, úspěchy, 

neúspěchy, plány, významnými hodnotami, hodnocením a vyhodnocováním, zvyklostmi 

v oslovování a způsoby oblékání pracovníků, stylem řízení, vizí, symboly, typem produktů 

i zákazníků, pověstí, dodrţování pravidel a trestání jejich porušování, pracovními 

podmínkami, jednáním a činy konkrétních manaţerů. 

j) Firemní předměty a dárky 

Prvotně jsou určeny pro podporu zájmu zákazníka v rámci různých kampaní, jedná se 

o drobné předměty s logem firmy, obecně se označují jako marketingové předměty. Mohou 

být i nástrojem pro zvýšení pocitu sounáleţitosti zaměstnance k firmě. 

k) Nabídka firemních produktů a sluţeb zaměstnanců 

Dobrou zkušeností zaměstnanců s firemními produkty a sluţbami se jednoznačně 

zvýší jejich pozitivní vztah k firmě. 
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l) Firemní oblečení 

Firemním vztahům prospěje, budou-li doplňky a oblečení ve firemních barvách, nebo 

na nich bude logo či znak firmy. Některé firmy nechávají svým zaměstnancům šít oblečení 

na míru nebo jim na oblečení přispívají tzv. ročním ošatným. 

m) Intranet, informační a komunikační portál firmy 

Intranet je vnitřní síť, která není přístupná vnějšímu okolí, ale je pouze interní sítí 

fungující na principu internetových protokolů. 
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3. PROFIL SPOLEČNOSTI 

3.1. Historie 

Společnost Elmontex a.s. se sídlem v Ostravě byla zaloţena v roce 1992 jako firma, 

která zajišťuje projekty, dodávky, montáţe, zkoušení a uvádění zařízení do provozu a to 

jak silnoproudé části, tak měření a regulace. 

V roce 1994 rozšířila firma oblast svého podnikání o hotelový dům v Ostravě - 

Hrabůvce, který byl nově zrekonstruován a úspěšně uveden do provozu. V roce 1998 pak 

přibyly letecké sluţby. 

3.2. Současnost 

Společnost se zabývá soustavným sledováním nejnovějších trendů ve vývoji 

technologických zařízení, konstrukcí a jejich montáţ umoţňuje uspokojit odběratele 

s nejnáročnějšími poţadavky. Proto také neustále dbá na zvyšování kvalifikace všech 

svých zaměstnanců. Stejně velkou péči věnujeme i výchově a zaškolování nových 

odborníků. Důraz klade nejen na zvyšování kvality a rozšiřování svých sluţeb, ale i na 

kvalitu pouţívaných materiálů, nářadí a na vyuţívání nejnovějších poznatků 

a technologických postupů. Všechny jejich procesy jsou pravidelně recertifikovány.  

Technické zabezpečení a dlouhodobé obchodní partnerské kontakty se svými 

dodavateli jim umoţňují realizaci v nejkratších dodavatelských termínech. Zadávané akce 

jsou schopni realizovat od úvodní studie aţ po uvedení nového díla do provozu.  

3.3. Majetková struktura 

Firma Elmontex a.s. sídlí v Ostravě Kunčičkách na ulici Vratimovská. Dne 

19. srpna 1992 byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě. Základní kapitál firmy 

činí10 494 000,00 Kč. Společnost změnila svoji právní formu z původní právní formy, 

společnost s ručením omezeným, na novou právní formu: akciová společnost na základě 

rozhodnutí valné hromady ze dne 22. 12. 2008. Rozhodným dnem změny právní formy byl 

30. 09. 2008. 

http://www.elmontex.cz/hotelovy-dum-elmontex.html
http://www.elmontex.cz/hotelovy-dum-elmontex.html
http://www.elmontex.cz/letecke-sluzby.html
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Jedná se o rodinnou firmu, které předsedá Miloslav Kašík, který bude brzy firmu 

přenechávat svému synovi Miloslavu Kašíkovi, který je členem představenstva, spolu 

s Marií Kašíkovou a jiţ dlouhodobě se stará o celý chod firmy. Členy dozorčí rady jsou 

Ing. Vladimír Kašík, Jaroslav Kašík a JUDr. Jarmila Bajerová. 

„Předmětem podnikání firmy je: 

- montáţ, opravy a údrţba výhradních elektrických zařízení a rozvaděčů NN 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- zprostředkování obchodu a sluţeb 

- projektování elektrických zařízení 

- činnosti spojené s pronájmem nemovitostí; pronájem nemovitostí včetně bytového 

hospodářství 

- projektová činnost v investiční výstavbě 

- ubytovací sluţby v ubytovacích zařízeních vč. hostinské činnosti; hotel 

- malířské, lakýrnické, natěračské a tapetářské práce 

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního 

nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 

jeden kus balení – maloobchod“ [11] 

Mezi nabízené sluţby v oblasti elektromontáţí, na které jsem se zaměřila, patří: 

- montáţe trafostanic a rozvoden 6 kV, 22 kV, 35 kV, 110 kV 

- montáţe a výroba rozvaděčů NN 

- montáţe rozvaděčů VN 

- pokládky a montáţ kabelů bez omezení napětí 

- montáţ kabelových souborů 

- hromosvody a uzemňovací sítě 

- veřejné osvětlení 

- průmyslové a bytové rozvody 

- zámečnická výroba ve vlastních výrobních dílnách 

- napěťové zkoušky zvýšeným napětím do 110 kV 

- revize elektrických zařízení 

- slaboproudé rozvody 

- kompenzace účiníku VN a NN 
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- revize, servis, montáţ vypínačů VN typu VF, HL, HG, VD 

- regulované pohony 

3.4. Organizační struktura firmy 

Organizační strukturu firmy Elmontex lze z pohledu klasifikačních skupin, 

vycházejících z dělby pravomocí, nazvat jako liniovou. V případě organizační struktury 

vycházející z činností nebo jejich výsledků se jedná o strukturu  divizní. Rodinná firma se 

dělí na tři samostatná odvětví. Prvním z nich jsou elektromontáţe, na které jsem se 

zaměřila, následně hotelový dům a letecké sluţby. Hotelový dům a elektromontáţe mají 

společný ekonomický úsek a sekretariát. Hotel má svého vedoucího pracovníka, který se 

stará o chod hotelu a deleguje úkoly na zbyté zaměstnance. Letecké sluţby jsou naprosto 

samostatnou jednotkou, v současné době dochází k výstavbě ekonomického střediska 

a sluţeb přímo v místě jejich působení. U elektromontáţí jsou pod vedením firmy 

projektanti a mistři, kterých je šest a kaţdý z nich má pod sebou skupinu asi pěti 

zaměstnanců. Ne všichni jsou zaměstnanci firmy Elmontex, někteří jsou externími 

zaměstnanci a pracují na ţivnostenský list. Projektanti dostanou zadání práce od vedení, 

vytvoří plány, které předají vedoucím zaměstnancům (mistrům) a ti delegují práci na 

zaměstnance. 

Obrázek 3 - Organizační struktura firmy Elmontex 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4. SOUČASNÁ KOMUNIKACE V DANÉ SPOLEČNOSTI 

Ve společnosti Elmontex je nejvíce vyuţíváno přímé verbální komunikace mezi 

všemi hierarchickými úrovněmi. 

V pravidelných kvartálních intervalech se všichni zaměstnanci elektromontáţí 

scházejí na společných poradách, na kterých je přítomen i ředitel. Probírá se dosavadní 

stav firmy, co se doposud událo, jakých úspěchů či neúspěchů firma dosáhla, jaké má 

plány do budoucna a co by bylo třeba udělat. Zaměstnanci mají příleţitost vyjádřit se ke 

stavu a vedení firmy, nebo dát i návrh na případné změny či poţadavky na koupi 

potřebných věcí, např. aut. Jiná přímá komunikace s ředitelem firmy není většinou moţná 

z důvodu jeho vytíţenosti.  

Zaměstnanci mají proto moţnost obrátit se s čímkoliv na svého přímého vedoucího, 

který má mimo jiné na starosti rozdělení prací a dohled nad jejím provedením. Vyřizuje 

objednávky, které si zaměstnanci vyţádají (např. chybějící materiál), určuje dovolené a 

komunikuje s vedením společnosti. Vedoucí pracovník ovšem nemá dostatečné 

kompetence, aby mohl vyhovět všem poţadavkům. I díky tomu někteří vedoucí zbytečně 

prodluţují dobu objednávek (nezadávají je včas, nevyzvednou, apod.) a vyvstalé problémy 

řeší pomalu. Při kontrole zaměstnanců dochází ke zjištěním, ţe práce není odvedená 

správně nebo v daném čase, zaměstnanec následně např. zůstává v práci, dokud daný úkol 

nesplní, případně přichází o prémie nebo je sankciován.  

Emailová komunikace se ve firmě příliš nepouţívá. Výjimkou je sklad, kde 

k emailu navíc vyuţívají intranetu. 

Zaměstnanci mají 25 dnů dovolené, dostávají od zaměstnavatele stravenky 

(zaměstnanci ţijící v Ostravě a okolí), případně diety (zaměstnanci ţijící mimo Ostravu), 

proplacené cestovné při pracovních cestách, pitný reţim a příspěvek na ţivotní pojištění. 

Zaměstnanci, kteří nepocházejí z okolí Ostravy, mají moţnost ubytování na firemním 

hotelu. 

4.1. Dotazníkové šetření 

Vypracovala jsem dva typy dotazníků, pro nadřízené (dotazník A) a podřízené 

(dotazník B), kaţdý po čtrnácti otázkách. Dotazníky byly směřovány na komunikaci mezi 
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podřízeným a přímým nadřízeným a dále mezi nadřízeným a ředitelem. Dotazovaní 

respondenti byli pouze muţi, protoţe v daném oddělení ţeny nepracují. Podřízených 

zaměstnanců vyplnilo dotazník čtyřiadvacet, zbylých šest zaměstnanců nebylo moţno 

kontaktovat. Z nadřízených se účastnilo dotazování všech šest mistrů.  

4.2. Vyhodnocení dotazníků 

Po zpracování výsledků jsem došla k některým zajímavým poznatkům. Firma 

zaměstnává 11 zaměstnanců od 18-28let (46%), coţ je z pozice věku dobré, avšak musí 

vynakládat větší úsilí do zaučení těchto lidí. Domnívám se, ţe niţší věkový průměr 

zaměstnanců odpovídá strategii optimalizace nákladů firmy na platy. Je všeobecně známo, 

ţe zaměstnanci ve věku mezi 29-39 lety s potřebnými znalostmi a zkušenostmi jsou 

platově náročnější neţ jejich mladší kolegové (viz graf 1). Šest pracujících je ve věku  

50- 59 let (25 %) a zbylých 30 % tvoří 4 pracovníci ve věku 40-49 let (17 %) 

a 3 pracovníci (13 %) nad 60 let. Zajímavým poznatkem je absence zaměstnanců ve věku 

29-39 let. Tři vedoucí ve věku 40-49 let zaujímají největší podíl ve firmě (50 %), 2 (33 %) 

jsou ve věku 50-59let a 1 vedoucí ve věku 60let a více. Vedoucí mezi 18-39 lety firma 

nezaměstnává (viz graf 2). Z pohledu věku je velice přínosné, ţe firma zaměstnává ve 

vedení lidi starší 40 let. Tito lidé mají jiţ letité zkušenosti a jsou velkým přínosem pro 

firmu. 

Graf 1 – Otázka č. 1 z dotazníku B - podřízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 2 – Otázka č. 1 z dotazníku A - nadřízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Převáţná většina respondentů pochází z města Ostravy, která spadá do dotazníkové 
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Sedmnáct (71 %) podřízeních bydlí v Ostravě, 5 (21 %) pochází z měst od 1001 – 5000 

obyvatel, 1 pracovník pochází z obce do 1000 obyvatel a poslední zaměstnanec z měst 

a obcí od 5001 – 10 000 obyvatel, většinou mimo Moravskoslezský kraj.  

  Z dotazování jsem dále zjistila, ţe všichni zaměstnanci mají středoškolské vzdělání 

bez maturity nebo s maturitou. Jelikoţ tato práce patří převáţně mezi manuální, není 
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maturitu, 10 (42 %) podřízených je vyučeno. U vedoucích zaměstnanců mají maturitu 

4 (67 %) a 2 (33 %) jsou bez maturity. Vzhledem k tomu, ţe vedoucí pracovníci jsou 
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Ve čtvrté otázce jsem zjistila rozpor mezi odpovědí nadřízených a podřízených. 

Všichni (6) nadřízení uvádějí, ţe informují své podřízené o jejich pracovních úkolech. 

Oproti tomu 5 (21 %) podřízených se cítí být neinformováno. Devatenáct (79 %) 

podřízených jsou o svých pracovních úkolech informováni (viz graf 3). Z tohoto důvodu je 
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podřízených, případně je chyba na obou stranách. K desinformacím nebo opoţdění 

informace můţe dojít také díky dlouhému komunikačnímu toku. 

Graf 3 – Otázka č. 4 z dotazníku B - podřízení 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4 – Otázka č. 5 z dotazníku A - nadřízení 

 
  Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5 – Otázka č. 5 z dotazníku B - podřízení 

 
  Zdroj: vlastní zpracování 
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obracet při řešení svých případných problémů. U zbylých 5 nadřízených (83 %) je vše 

v pořádku. Po rozhovoru s jedním pracovníkem můţe být dle mého názoru důvodem 
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rozhled v novém prostředí. U nadřízeného pracovníka to shledávám jako selhání jeho 

kompetencí, kdyţ neinformuje své podřízené, na koho se mají v určitých případech 

a situacích obracet. 

Všech 6 nadřízených pracovníků uvádí, ţe naslouchají svým podřízeným, nicméně 

2 (8 %) podřízení mají pocit, ţe jim nadřízený nenaslouchá. Ţádný zaměstnanec neuvedl 

přímý důvod, proč si myslí, ţe jim nadřízený nenaslouchá. Dvaceti dvěma (92 %) 

podřízeným vedoucí naslouchají. Někteří uvedli, ţe část vedoucích zbytečně prodluţuje 

řešení problémů a někdy komplikují chod objednávek. Podle mého názoru, můţe být 

hlavní příčinou nesouladu, ţe někteří nadřízení podřízeného sice vyslechnou, ale opravdu 

jim nenaslouchají, nebo danou informaci nepovaţují za důleţitou či dané situace 

podceňují. 

Firma v komunikaci vyuţívá převáţně přímého kontaktu ve formě porad, 

individuálních schůzek a konzultací, coţ uvádí 5 (83 %) nadřízených, kteří sami tuto formu 

komunikace vyuţívají s ředitelem firmy. Jeden z nadřízených (17 %) uvedl, ţe se svými 

podřízenými vyuţívá nepřímého kontaktu. Zaměstnanci mají jiný pohled na komunikaci se 

svými nadřízenými. Devatenáct (79 %) podřízených uvádí, ţe v komunikaci s mistry 

vyuţívají přímý kontakt a 5 (21%) vyuţívá nepřímého kontaktu (viz graf 6). Domnívám 

se, ţe těchto 5 podřízených podléhá vedení nadřízeného, který uváděl nepřímou formu 

komunikace. Dle mého názoru není tento typ komunikace v daném oboru ideální. 

Graf 6 – Otázka č. 8 z dotazníku B - podřízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jednou z nejdůleţitějších věcí v zaměstnání jsou dobré vztahy na pracovišti, coţ má 

se svými podřízenými 5 (83 %) vedoucích, jen 1 (17 %) z nadřízených uvedl, ţe nemá se 

svými podřízenými dobré vztahy. Dvacet jedna (88 %) podřízených má s nadřízenými 

dobré vztahy. Tři (13 %) z dotazovaných zaměstnanců uvedlo, ţe s nadřízeným dobré 

vztahy nemají, protoţe jim nevychází příliš vstříc, nemohou se na něj plně spolehnout, 

pozdrţuje jim objednávky, apod. Z interních zdrojů vedení firmy jsem získala informaci, 

ţe má firma v úmyslu propustit jednoho z vedoucích zaměstnanců, protoţe neplní správně 

a dostatečně svou práci. Samotný zaměstnanec nebyl ještě o této skutečnosti informován. 

Z pohledu 10 (42 %) podřízených zaměstnanců převládá u jejich nadřízených 

demokratický styl vedení, 9 (37 %) podřízených uvádí liberální styl vedení, kdy nadřízený 

jen velmi málo zasahuje do činnosti skupiny, coţ můţe způsobovat, ţe někteří pracovníci 

nemají pocit vedení. Zbylých 5 (21 %) podřízených uvádí autokratický styl vedení, který je 

stavěn na rozkazech a příkazech, které vedoucí pracovník deleguje na své podřízené 

(viz graf 7). Při pokládání otázek jsem zaměstnancům vysvětlila, v čem spočívá daný styl 

vedení, jaké jsou jeho klady, zápory apod., coţ bylo stručně vysvětleno i v dotazníku. 

Graf 7 – Otázka č. 10 z dotazníku B - podřízení 

 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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shodují ve stylu vedení, kteří nadřízení vůči podřízeným aplikují. Někteří mistři by se měli 

nad svým stylem vedení zamyslet a vzít si více příklad ze svého ředitele, který vůči svým 

zaměstnancům zaujímá demokratický styl vedení, který spočívá v respektování 

podřízených. Nadřízený působí na zaměstnance vlastním příkladem, akceptuje jejich 

návrhy a je přístupný hovoru i o jiných věcech, neţ jenom o těch, které ho zajímají. Podle 

zjištěných faktů je ředitel svými zaměstnanci uznáván. Pro tuto firmu je dle mého názoru 

demokratický styl vedení jeden z nejlepších. 

Graf 8 – Otázka č. 10 z dotazníku A - nadřízení 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9 – Otázka č. 11 z dotazníku B - podřízení 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 10 – Otázka č. 13 z dotazníku B - podřízení 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Ze šetření vyplývá, ţe nejčastěji firmu opouštění zaměstnanci ve věku 18-28let. 

Důvodem jejich odchodu z firmy je nedostatečné finanční ohodnocení. Vzhledem k tomu, 

ţe se jedná o skupinu, kterou si firma navíc sama vychovává, investuje do jejich vzdělání 

a rozvoje je tento fakt o to závaţnější. Vedení proto doporučuji zamyslet se nad zvýšením 

platu. Díky tomu by mohlo dojít k menší fluktuaci zaměstnanců v uvedeném věku a tím ke 

sníţení nákladů na výchovu nových zaměstnanců. Za zváţení by stálo přijetí vedoucího ve 

věku 29-39 let. Tím by mohlo dojít k oţivení týmu a vnesení nového pohledu na věc.  

Určitě by nemělo být opomenuto vzdělávání jak zaměstnanců, tak vedoucích. 

U vedoucích jsou zapotřebí převáţně organizační schopnosti, komunikativnost, 

rozhodnost, odpovědnost, schopnost delegovat úkoly, přirozená autorita, apod. Proto bych 

doporučila, aby vedoucí zaměstnanci podstoupili vzdělávací kurzy o komunikaci 

s podřízenými. Dále o stylech vedení, aby věděli, jakým způsobem vést své podřízené. 

Nadřízení by si měli ujasnit své priority a zváţit sjednocení typu komunikace a vyuţívat 

spíše přímého kontaktu, neţ nepřímé komunikace. Dalším návrhem je, aby firma zavedla 

schránku připomínek a dotazů, dle mého názoru by schránka mohla některé věci 

a komunikační neshody vyřešit. Bylo by vhodné vytvořit seznam kurzů, ať zaměstnanci 

vědí, jaké mají moţnosti a kam se mohou zapsat. 

Další vhodné řešení se nabízí ve formě porady na téma „problémy informovanosti 

zaměstnanců ze strany vedoucího“. Tím dojde k zjištění příčin problémů v komunikaci 

a jejich případné nápravě.  

Dále doporučuji, aby si ředitel na svých poradách ţádal zpětnou vazbu na probíraná 

témata a ujistil se tak, ţe vše bylo pochopeno správně. 

Doporučila bych, aby se nadřízení více věnovali nově příchozím zaměstnancům. Je 

důleţité vysvětlit jim chod firmy a informovat je o kompetencích jednotlivých osob ve 

vedení, aby věděli, na koho se mají v konkrétních situacích obracet.  

V kapitole č. 4.2 zmiňuji problémovost jednoho vedoucího pracovníka, o jehoţ 

výpovědi firma v současné době uvaţuje. Na základě svých zjištění dané rozhodnutí 

doporučuji, a to zejména na základě neochoty komunikovat s podřízenými, plnit základní 
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úkoly podle pracovní smlouvy a také díky dlouhodobé nízké výkonnosti související 

s pracovní morálkou.  
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6. ZÁVĚR 

Tématem mé bakalářské práce bylo zjištění stavu interní komunikace ve společnosti 

Elmontex a.s. a následné návrhy a doporučení na zlepšení vnitropodnikové komunikace, 

dle zjištěných skutečností. 

Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila mnoho zajímavostí. Jednou z nich je 

věková skladba pracovníků. Zjistila jsem, ţe v řadách nadřízených i podřízených 

zaměstnanců nepracuje nikdo ve věku mezi 29-39 lety. Na základě tohoto zjištění jsem 

v předchozí kapitole navrhla přijetí mistra v uvedeném věku. 

Dle mého názoru je největším problémem přístup některých vedoucích 

zaměstnanců, kteří nedostatečně komunikují se svými podřízenými, i kdyţ si myslí opak. 

Ve skutečnosti je příliš nevnímají nebo s nimi neumí komunikovat správným způsobem, 

proto jsem doporučila, aby firma pořádala pro vedoucí zaměstnance kurzy na zlepšení 

komunikace s podřízenými, zlepšení organizačních schopností, umění delegování, apod., 

které jsem uvedla v kapitole „Návrhy a doporučení“. 

V komunikaci ředitele se svými zaměstnanci neshledávám ţádné významné 

pochybení, naopak jako velmi přínosné vidím pravidelné porady, kde jsou zaměstnanci 

informováni o celém dění firmy. Problém však nastává ve špatném stylu předávání 

informací nebo nepozornosti či nepochopení ze strany zaměstnanců. Proto jsem navrhla 

zamyšlení se, jak při poradách zaujmout zaměstnance a ujistit se, ţe chápou probírané 

záleţitosti. Velmi vhodným prostředkem pro komunikaci by bylo zavedení schránky 

připomínek a dotazů, které by byly anonymní a mohly se následně probírat na poradách. 

I kdyţ zaměstnanci a vedoucí pracovníci uvedli, ţe nemají nic, co by zatajovali nebo se 

obávali sdělit. Podle mého názoru tomu tak není. Proto by jiţ zmíněná schránka 

připomínek mohla případné bloky zmírnit. 

Vzhledem k některým zjištěním v kapitole „Vyhodnocení dotazníků“ jsem došla 

k závěru, ţe pokud firma nahradí problémového vedoucího pracovníka a na jeho místo 

příjme vedoucího ve věku mezi 30-40 lety, mohlo by dojít ke zlepšení některých faktorů 

komunikace a vnesení nových poznatků a nápadů. Vedoucích pracovníci by měli znát 

individuální potřeby svých zaměstnanců a umět je skupinově motivovat k práci. 
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Důleţitost interní komunikace by neměla být v ţádném ohledu opomíjena, protoţe 

bez dobré vnitropodnikové komunikace není moţné dlouhodobé fungování jakékoliv 

firmy. 
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