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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá interní komunikací a jejím využitím při otevírání dialogu mezi 

firmou a zaměstnanci. Praktická část se zabývala společností DAUCZECH s.r.o. v období 

let 2016–2018. Práce hledá odpověď na otázky, zdali má smysl používat a investovat čas 

a prostředky do interní komunikace i pro malé a střední podniky. Za druhé, jestli dokáží 

správně nastavené komunikační kanály vyřešit problémy vnitrofiremní komunikace. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je věnována teoretické rovině interní 

komunikace, budování takzvané vědomí naléhavosti změny a nastolením dialogu. 

Poslední podkapitola teoretické části se věnuje definici informačních kanálů interní 

komunikace. Ve druhé části práce probíhá aplikace teoretických poznatků na reálné 

prostředí společnosti. V rámci této části proběhla celá řada výzkumů. Práce uvádí poznatky 

ze současného výzkumu interní komunikace, čímž dokazuje, že interní komunikace 

je nástroj, který při správném použití dokáže zlepšit vnitrofiremní procesy. 

Součástí práce je i navržená strategie pro zlepšení firemní komunikace pro firmu 

DAUCZECH s.r.o. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the internal communication and its use for opening a dialogue 

between a company and its employees. The practical part of the thesis contains a case study 

of the company DAUCZECH s.r.o.in the period 2016-2018. Firstly, the author seeks to 

answer questions of whether it is worth to invest time and resources in internal 

communication concerning small and medium-sized enterprises. Secondly, he asks whether 

well-established communication channels can solve intra-company communication 

problems. The thesis consists of two parts. The first section is devoted to the theory of 

internal communication, the term “urge to change”, and the issue of establishing a dialogue; 

the last subchapter deals with the definition of internal communication information channels. 

In the second section, the author applies the theoretical findings to the real company 

environment. Throughout this part, several kinds of research take place. The thesis presents 

the latest research findings in the field of internal communication. Thus it proves that the 

internal communication of the instrument that can, when properly used, can improve 

processes inside a company. Part of the thesis is also a proposition of a strategy for 

improvement of company communication for DAUCZECH s.r.o. 
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Úvod 
Interní komunikace – nástroj pro zlepšení vnitrofiremních procesů, zefektivnění přístupů 

a zlepšení pracovního prostředí. Jedná se o obor, který získává větší pozornost jak mezi 

firmami, tak i akademiky. Otevírání dialogu mezi firmou a zaměstnancem je jeden 

ze základních problémů, na které se interní komunikace zaměřuje.  

Po studentské stáži v Institutu interní komunikace v Praze a po debatě s Radkem Fléglem, 

manažerem společnosti DAUCZECH s.r.o., vznikl nápad na zpracování tohoto tématu. 

V dopravní společnosti DAUCZECH s.r.o. proběhla i praktická část této práce. 

Během rozhovorů jsme narazili na fakt, že čeští zaměstnanci nejsou zvyklí mluvit 

o problémech na pracovišti. Proto jsem se rozhodl vytvořit práci zaměřenou na navození 

dialogu mezi firmou a jejími zaměstnanci.  

Ústřední nástroje pro řešení navozeného problému představují právě ty v rámci interní 

komunikace. Ta v sobě skrývá systematicky řízenou komunikaci uvnitř společnosti. 

Obecně se využívá k snížení fluktuace zaměstnanců, zvýšení jejich angažovanosti, nasazení 

či zlepšení pracovní morálky. Některé osvícené společnosti zavádí celá interní oddělení, jiné 

firmy zatím interní komunikaci ani nevidí ve svých plánech. Proč? Protože stejně jako kdysi 

nebylo obvyklé pracovat s dlouhodobou komunikační strategií směrem k zákazníkovi, 

již vytvořilo marketingové oddělení či externí dodavatel, tak dnes není standardem 

systematická a promyšlená interní komunikace. Existují ale i světlé výjimky, které si 

uvědomují, že spokojený a informovaný zaměstnanec je v dlouhodobém horizontu 

pro společnost přínosem.  

Kdy je tedy potřeba interní komunikace? Dle John P. Kottera1 jak v okamžicích velkých 

změn, tak v dobách růstu i stagnace. Souvislá komunikace s cílem budování důvěry a pocitu 

sounáležitosti může pomoci firmě lépe zvládnout těžká období i dlouhodobě snížit náklady, 

například právě nižší fluktuací zaměstnanců. S rostoucí společností se zvyšuje urgence pro 

lepší komunikaci ve společnosti. Malá firma je schopna uspořádat meeting a zjistit, co přesně 

se děje komukoliv v týmu. Větší firma s několik týmy již většinou nemá prostor předat nebo 

získat všechny informace přímo. Jakmile se společnost rozroste na desítky zaměstnanců 

a z malého podniku začne vznikat střední firma, zvyšuje se šance na komunikační ruchy 

                                                 

1 KOTTER, John P. Leading change. 
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měnící či zkreslující jednotlivá sdělení. Ty mohou vést k nepochopení, zpomalení procesů 

a dalším problémům. Ve velké společnosti nad 200 lidí je tedy šance na chybu mnohem 

větší. Špatně komunikovaná dlouhodobě plánová dovolená ředitele může vést ke zkazkám 

a drbům, které mohou ohrozit důvěru vloženou do společnosti.2 Přitom pouhá informace, 

že CEO si bere měsíční volno po třech letech nevybrané dovolené, by zaměstnancům sebrala 

možnost si jeho nepřítomnost vysvětlovat scestně. Je tedy ale potřeba interní komunikace 

i ve společnosti do pár desítek zaměstnanců?    

Tato práce si klade za cíl tuto odpověď nalézt. Má smysl použít a investovat čas a prostředky 

do interní komunikace i pro malé a střední podniky? Dokážou správně nastavené 

komunikační kanály vyřešit problémy vnitrofiremní komunikace? Proto se v praktické části 

snažím nalézt potenciální kanály k zefektivnění vnitrofiremních procesů a předávání 

informací. Toho má být docíleného navržením nových kanálů uvnitř společnosti, případně 

úpravou stávajících. Ústředním tématem práce je změna prostředí uvnitř firmy s cílem 

navození vhodného klimatu a vytvoření podmínek pro vznik dialogu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem.   

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část definuje jednotlivé 

pojmy jako: interní komunikace, firemní prostředí, firemní kultura; a věnuje se také 

způsobům nastolení dialogu a vybudování vědomí naléhavosti změny3. Teoretickou část 

uzavírá popis jednotlivých klíčových kanálů interní komunikace, které by mohly sloužit 

k zlepšení situace ve společnosti. Praktická část práce následně obsahuje aplikaci 

teoretických poznatků v prostředí společnosti DAUCZECH s.r.o., což je česká dceřiná 

společnost mezinárodního dopravce H. DAUGAARD a.s. Přestože se jedná o českou dceru, 

většina zakázek je mezinárodních. Zaměstnanci tak přicházejí do kontaktu s celou řadou 

národností, nejvíce pak s Němci a Dány. Z toho důvodu bude práce čerpat i knihy 

Introduction to cross-cultural management od Richarda Brunet-Thorntona4. V samotné 

společnosti proběhly různé výzkumné metody. Práci uzavírá návrh strategie interní 

komunikace.   

                                                 

2 HOLÁ, Jana. Interní Public Relations. Časopis Reseller Magazíne IT. s. 2 
3 Jedná se o překlad anglického sousloví urge to change, který má za cíl vysvětlit principy změny a navození 
interní komunikace ve firmách – obsah kapitoly bude vycházet z knihy KOTTER, John P. Leading change. a 
DRAKE, GULMAN, ROBERTS. Light their fire: using internal marketing to ignite employee performance and 
wow your customers. 
4 BRUNET-THORNTON, Richard. Introduction to cross-cultural management: theory and practice. 
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Vzhledem k rozsahu práce, ale nakonec nebyl dostatečný prostor pro původně plánovanou 

implementaci vytvořené strategie do společnosti a pozorování její účinnosti. Místo toho 

nakonec práce obsahuje zpětnou vazbu od vedení společnosti na navrhnuté změny 

v komunikaci.  
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Teoretická část  

V první části práce budu rozebírat jednotlivé pojmy klíčové pro potřeby této práce. Tato 

témata byla vybrána a definována vzhledem k problematice a cílům praktické části. 

Teoretická část se skládá z následujících podkapitol: Definice pojmů, Nastolení dialogu, 

Vybudování vědomí naléhavosti změny a seznamu informačních kanálů. Definice 

pojmů a popis jednotlivých kanálů vychází z odborné literatury, internetových zdrojů, 

znalosti z praxe a studia na vysoké škole.  

1. Definice pojmů 

Klíčovou složkou pro tuto práci je definice a pochopení principů a fungování interní 

komunikace jako celku. Do těchto pojmů spadá: interní komunikace, firemní kultura 

a firemní prostředí. 

1.1 Interní komunikace 

Komunikace cílená dovnitř společnosti se nazývá různými termíny: korporátní komunikace, 

firemní komunikace, interní public relations, interní marketing, lidské vztahy 

(human relations) či interní komunikace. Přestože některé z nich v sobě obsahují 

i komunikaci ven ze společnosti (například korporátní komunikace5), všechny je protíná 

ústřední spojnice – jedná se o komunikaci, která je prováděna mezi společností a jejími 

zaměstnanci s cílem naplnění společného cíle. V rámci této práce budu pracovat pouze 

s termínem interní komunikace, nehledě na to, že některé zdroje, ze kterých čerpám, nazývají 

proces předávání interních informací jinými termíny.  

Interní komunikace spadá v rámci komunikačních disciplín pod obor Public Relations6 (dále 

jen PR). Ten samotný, jak píše Denisa Hejlová v knize Public Relations7, nemá stoprocentně 

jasné ukotvení mezi vědními obory. Někteří teoretici staví PR jako samostatný obor (Edward 

Bernays, Scot Cutlip, Watson a další). Například dle Philipa Kotlera a Kevina Kellera8 je 

PR součástí marketingové komunikace – tím tedy spadá pod obor marketing. S interní 

                                                 

5 KOTLER, KELLER. Marketing management. s. 567 
6 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. s. 56 
7 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. s. 90 
8 KOTLER, KELLER. Marketing management. s. 56 
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komunikací je dle Kotlera a Kellera spojený také interní marketing9. Tvrdí o něm, že aktivity 

a komunikace namířené dovnitř společnosti, mohou být stejně přínosné, nebo dokonce 

přínosnější, než ty navenek. Dále upozorňují, dle jejich slov, že: „Nemá smysl slibovat 

excelentní služby, pokud personál společnosti není připraven je poskytovat.“ 

S tím je spojené, že stejně jako firma buduje své renomé a image navenek, musí 

komunikovat a budovat svou image i dovnitř společnosti. Dle Václava Svobody10 (Public 

Relations moderně a účinně) je pro fungující interní komunikaci důležitá korporátní identita, 

tedy „kvalitně vypracovaný systém prezentace firmy s účinky do interní i externí 

komunikace“. Ta je dle autora jakousi dlouhodobou koncepcí filosofie organizace 

či subjektu.11 Pokud se firma snaží zavést novou strategii či identitu, musí mezi svými 

zaměstnanci vzbudit potřebu pro danou změnu.12 Pouze pokud se podaří zaměstnance 

přesvědčit o potřebě změny, může změna ve společnosti úspěšně proběhnout.13 Důležitým 

prvkem komunikace k zaměstnancům je pravdivost. Pokud se společnost snaží budovat 

vlastní image jak navenek, tak dovnitř firmy, ale situace ve společnosti je jiná, než jak 

komunikace tvrdí, zaměstnanci ztrácí ve firmu důvěru.14 Celá komunikace pak vede místo 

k lepší zítřkům, k posměchu15.     

Každý mail, informace na nástěnce, způsob komunikace na interních meetinzích i prostý 

způsob předávání dokumentů mezi jednotlivými odděleními je součástí interního 

komunikačního procesu. Pomalu, ale jistě si společnosti začínají uvědomovat, že pokud 

komunikují nejenom navenek, ale i se svými zaměstnanci, prosperují lépe.16 V současné 

době mají pozici interního komunikátora nejčastěji na starosti personální oddělení. Obecně 

platí pravidlo, že čím větší společnost, tím větší pravděpodobnost komunikační chyby.17 

Vedení společnosti navíc zapomíná, že každý zaměstnanec je součástí celku. 

Tedy, že informaci nepotřebují jenom manažeři, účetní oddělení či personální oddělení, 

                                                 

9 KOTLER, KELLER. Marketing management. s. 52 
10 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. – Kapitola 5 – Tvorba pozitivního image směrem 
dovnitř i vně organizace, s. 88 
11 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně s. 16  
12 KOTTER, John P. Leading change. s. 35 
13 QUIRKE, Bill. Making the connections. s. 290-291 
14 HOLÁ, Jana. Interní Public Relations. Časopis Reseller Magazíne IT. 
15 HOLTZ, Shel. Corporate conversations a guide to crafting effective and appropriate internal communications. 
s.23 
16 KOVAŘÍKOVÁ, Jarka. Interní komunikace: Moderní technologie i pokec v kuchyňce. E15.cz. 
17 GILLIS, Tamara L. The IABC handbook of organizational communication: a guide to internal communication, 
public relations, marketing, and leadership. - 15. kapitola, s. 195 
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ale že jsou informace, které potřebují znát i ty nejnižší pozice. To se navíc týká nejenom 

informací, ale například i firemní strategie. K tomu Dr. Daniel Denison říká: „Pokud lidé 

od shora dolů ve vaší organizaci nechápou vaší strategii, tak žádnou nemáte.“18 

Interní komunikace je tedy systematická snaha předat zaměstnancům správné informace 

ve správnou chvíli. Dle definice interní komunikace Tomáše Pouchy: „Prostřednictvím 

interní komunikace společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, 

co se ve firmě děje, kam firma směřuje, jakou roli v ní hrají a chtěli tak přispět k firemním 

cílům.“19. Další možnou definicí interní komunikace je příklad z knihy Light their fire20: 

„Interní komunikace je sňatkem s vašimi zaměstnanci. Je to cesta budování upřímného 

vztahu, který vás pronese skrz dobré časy i ty špatné.“ Z této definice opět vidíme, že kromě 

relevance musí být kladen důraz na pravdivost sdělení a informací, které svým zaměstnanců 

předáváme. Možným dělením interní komunikace je dle Tomáše Pouchy dělení na: 

1) strategickou interní komunikaci; a 2) taktickou interní komunikaci. Tento přístup blíže 

popisují následující podkapitoly. 

1.1.1. Strategická interní komunikace 

Strategická interní komunikace řeší klíčová témata přenositelná pro celou firmu. Vyžaduje 

podporu a plné zapojení vedení a top managementu. Stejně jako klasická marketingová 

komunikace, i interní komunikace by měla následovat předem promyšlenou strategii, která 

navazuje jak na firemní identitu a kulturu, tak na vizi a misi firmy.21 V případě, že firma 

nemá takto stanovenou základní strategii je zapotřebí tyto strategické prvky, spadající 

jak k byznysové strategii, tak do firemní kultury, definovat. Více o firemní kultuře a způsobu 

její tvorby je psáno v kapitole Firemní kultura.  

Pracujme tedy nadále s myšlenkou, že firma, pro kterou připravujeme strategii interní 

komunikace, má dostatečně vypracovanou firemní strategii, na které může stavět a se kterou 

může nová interní komunikace koexistovat. Strategická interní komunikace představuje 

dlouhodobý přístup k samotnému komunikačnímu aktu i k jednotlivým interním kampaním 

                                                 

18 DRAKE, GULMAN, ROBERTS. Light their fire: using internal marketing to ignite employee performance and 
wow your customers. s. 71 
19  POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Firemní komunikace a 
kultura 
20 DRAKE, GULMAN, ROBERTS. Light their fire: using internal marketing to ignite employee performance and 
wow your customers. s. 203 
21  POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Firemní komunikace a 
kultura 
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a projektům, a proto by měla obsahovat i dlouhodobé cíle, kterých se snaží dosáhnout. 

Příkladem může být kampaň na snížení fluktuace zaměstnanců, méně vybraných dnů home 

office, sick day a tak dále.  

Hned při začátku práce na strategii interní komunikace je důležité si uvědomit, k čemu 

vlastně firmy tuto specifickou komunikaci využívají. Stejně jako u klasických 

marketingových nástrojů i u interní komunikace představuje primární cíl maximalizace 

zisku společnosti. V současné době se sice rozpočty na interní komunikaci obecně snižují, 

dobrá interní komunikace však nemusí být nutně drahá. Interní komunikace totiž často není 

úměrná svému rozpočtu, ale osobnosti komunikátora.22 Nesmíme ale zapomenout sledovat 

výši návratnosti investice vložené do interních komunikačních aktivit. Z toho plyne, jinak 

řečeno, že stejně jako jiné nástroje je i tento potřeba měřit a vyhodnocovat. To se bohužel 

však často nestává. Petr Sedláček na kongresu interní komunikace v roce 2015 položil otázku 

publiku složeného z lidí pracujících na pozici HR: „Kolik peněz jste ušetřili vaší 

společnosti?“ Tehdy mu nikdo nebyl schopen jednoznačně odpovědět. Přitom právě 

argument o ušetřených prostředcích je jedním z nejsilnějších, které marketéři, již mají interní 

komunikaci na starost, ve svém arzenálu mají.23 

1.1.1.1 Příprava strategie 

Jak ale zhodnotit interní komunikaci a dokázat, že zrovna interní komunikace a dotažení 

procesů bylo odpovědné za zlepšení fiskálního výsledku na konci roku? Odpověď se nehledá 

snadno. Myšlenka na měření totiž musí přijít ještě před úpravou stávajících či implementací 

nových kanálů a změn procesů, jak píše v kapitole Measuring the effectiveness of internal 

communication John Williams.24 Již samotná příprava strategie a kanálů interní komunikace 

musí být založena na předchozím výzkumu a následování postupných kroků: 

1) Identifikace problému a potřebného přístupu 

2) Nalezení výzkumné metody 

3) Provedení výzkumu 

4) Analyzování dat 

5) Provedení potřebných změn 

                                                 

22 ŠEDIVÝ, Petr. Tanec, kuchyně, interka: Pohled do Institutu interní komunikace. Markething.cz 
23 ŠEDIVÝ, Petr. Be IN in IK – Kongres Interní komunikace, Markething.cz 
24 The IABC Handbook of Organizational Communication : A Guide to Internal Communication, Public Relations, 
Marketing, and Leadership – str. 271 
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Poslední bod v sobě skrývá vše od komunikování výsledků, zavedení nových kanálů, 

provedení potřebných akcí, až po následné měření komunikace. Abychom byly schopni 

změnu provedenou naším jednáním měřit, je klíčové se v rámci výzkumu ptát na témata, 

které nás zajímají, a to tak, abychom dokázali tuto změnu na konci správně rozpoznat. 

Tím pádem zjistíme nejen dopad strategie interní komunikace na chod firmy a problémy, 

které si komunikátor identifikoval v průběhu prvních 4 kroků, ale také onu měřitelnou 

změnu. Pokud budeme tyto kroky opakovat, můžeme následně zlepšit interní komunikaci, 

prostředí i společnost jako celek.  

 

1.1.1.2 Zhodnocení strategie 

V rámci modelu od Wiliamse v bodu 3) Provedení výzkumu můžeme kromě klasických 

kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod (jako Focus groups, dotazníkové šetření 

spokojenosti zaměstnanců, rozhovory a další) využít také Matici interní komunikace 

od Tomáše Pouchy. Tento nástroj velmi usnadňuje identifikaci potenciálních problémů 

ve firmách. Jedná se o nástroj, který hodnotí přínosy jednotlivých kanálů interní komunikace 

vzhledem k jejich důležitosti, vlivu kanálu na práci, jak velké jsou s ním spojené náklady 

na jeho uskutečnění a podíl kanálu na pracovním procesu. Kromě toho také zjišťuje, k čemu 

je kanál primárně určen, jestli je měřitelný, jaká je jeho periodicita, kdo je jeho cílovou 

skupinou, jinými slovy tedy, komu je dané sdělení či dokonce celý kanál určen. Samotná 

podoba následné komunikace i výběr kanálů může mít různé formy. V rámci zjednodušení 

a zefektivní komunikace, představuje vhodný nástroj SWOT analýza. SWOT analýza je 

jedním z nejrozšířenějších způsobů, který se využívá v marketingové komunikaci k pohledu 

na firmu. Samotná analýza se skládá z rozboru interního a externího prostředí společnosti. 

Vnitřní prostředí nám ukazuje silné a slabé stránky organizace, zatímco analýza externího 

prostředí zas makroekonomické, legislativní, demografické a další faktory. 25 

Při základním dělení přístupů k měření efektivity a dopadů komunikace rozlišujeme měření 

kvantitativní a kvalitativní.26 Nejčastější formou kvantitativního měření pro potřeby interní 

komunikace je dotazník. Naopak nejčastější formou kvalitativního měření jsou focus groups 

                                                 

25 Kottler Keller 14. vydání marketing management – kapitola - Analýza SWOT - s. 80.-82  
26 The IABC Handbook of Organizational Communication : A Guide to Internal Communication, Public Relations, 
Marketing, and Leadership – str. 273 
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(skupinové diskuze se stakeholdery)27 a rozhovory s vedením společnosti. Kvalitativní 

měření se dá provádět i skrz pozorování, ať už chování zaměstnanců na pracovišti nebo 

na firemních akcích.28  

Existují ale nějaká jasná kritéria úspěšné komunikace? Marketing má různé nástroje, 

jak měřit efektivitu jednotlivých kanálů. Mezi ně patří ROI (návratnost investice), počet 

kliků na jednotlivých kanálech či dokonce množství využitých slevových kuponů 

poskytnutých firmou v interním letáku29. Dle Tomáše Pouchy samotné měření nemusí být 

složité – důležité je identifikovat indikátory vnímání a chování, ze kterých se dá odvodit 

reálný stav věcí.30  

Měřená hodnota musí být identifikována ještě před zavedením nových kroků. Proč? Pokud 

má marketér dokázat vypozorovat změnu v chování, musí měření provést před a po zavedení 

změn v interní komunikaci. Jenom tak bude schopen určit, jestli dané kroky opravdu vedly 

ke změně. Je tedy zásadní, podobně jako v marketingu, definovat hlavně jasná a měřitelná 

kritéria, která určí, zdali se investované prostředky firmě vyplatily či nikoliv. Měření tak 

může mít různé podoby od sledování počtu sebraných interních časopisů po reálně ušetřené 

náklady například ze spotřeby vody ve společnosti.31 Samotnou dlouhodobou práci na 

interní komunikaci pak dle Jany Holé zpodobňuje cyklus na Obrázku 132.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Wikisofia.cz - Focus groups - Způsoby analýzy požadavků uživatelů/old 
28 QUIRKE, Bill. Making the connections. s 327 
29 POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Zaměstnanci firmy, 
manažer, komunikační kompetence, dialog, team, jednotlivec 
30 KOVAŘÍKOVÁ, Jarka. Interní komunikace se opravdu dá měřit!. M-journal.cz. 
31 Šetření vody jako důkaz ušetřených prostředků - KOVAŘÍKOVÁ, Jarka. Interní komunikace se opravdu dá 
měřit!. M-journal.cz 
32 HOLÁ, Jana. Interní Public Relations. Časopis Reseller Magazíne IT. 
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Obrázek 1 

1.1.2 Taktická interní komunikace 

Taktická interní komunikace je zaměřená na samotné kanály interní komunikace, a to předně 

na jejich přizpůsobení tak, aby se napomohlo dosažení cílů definovaných v strategické 

interní komunikaci. Zkráceně se jedná o reálnou aplikaci strategie interní komunikace 

na jednotlivé kanály. Ke zlepšení a optimalizaci interních kanálů může velmi dobře sloužit 

dříve zmíněná Matice interní komunikace, která se soustředí právě na přínosy jednotlivých 

kanálů. Příkladem taktické interní komunikační kampaně může být kampaň zaměřená 

na chování zaměstnanců na chodbách, využívání e-mailů či propagace firemních tištěných 

časopisů. Jednu ze součástí taktické interní komunikace představuje také navrhování nových 

komunikačních kanálů. Stejně jako ve všech odvětvích, i interní komunikace prochází 

různými trendy – ať už se jedná o v poslední době rozšířené využití instant messaging 

aplikací či různé formy moderních trendů, jako je například využití firemních interních 

sociálních sítí. Více o instant messagingu a interních sociálních sítích najdete v kapitole 

Informační kanály.      
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1.1.3 Case studies  

Pro lepší znázornění rozdílu mezi strategickou a taktickou interní komunikací zde přikládám 

popisy dvou kampaní; první zaměřenou na strategickou interní komunikaci a druhou 

na taktickou interní komunikaci. 

 

1.1.3.1 Strategická interní komunikace – Case study: Siemens33 

V roce 2017 chtěl Siemens změnit vnitřní image značky. Pomocí průzkumů mezi 

zaměstnanci a externisty zjistili, že je Siemens vnímaný jako stará, neinovativní, obecně 

nudná společnost. Ve snaze stát se atraktivní živou společností a nalákat tak do firmy nové 

talenty se rozhodli vytvořit mobilní aplikaci, která obsahovala 360⁰ videa s příběhy šesti 

zaměstnanců společnosti Siemens. K tomu vytvořili media blog nazvaný Future Makers34, 

který je součástí kampaně a slouží jak ke komunikaci moderních technologií a přístupů 

Siemensu, tak i jako náborová reklama pro získávání nových talentů. Celkem strategická 

kampaň interní komunikace zvedla o 98 % porozumění značce, o 99 % bližší napojení 

na značku vzhledem k její byznysové misi, o 55% nárůst návštěv na kariérní stránce 

Siemensu a o 67% nárůst doby strávené na sekci kariéra a nabídky práce. 

 

1.1.3.2 Taktická interní komunikace – Case study: M. S. Carriers 35 

Přestože se jedná o případovou studii z roku 1999, ukazuje velmi dobře přístup k taktické 

interní komunikaci. Tehdy dostali autoři za úkol najít vhodný kanál pro komunikaci s řidiči 

kamionové dopravy. Jednalo se o společnosti M. S. Carriers, která byla v té době sedmým 

největším kamionovým dopravcem ve Spojených státech. Řidiči trávili na cestách většinu 

času a nemělo smysl po nich tedy chtít, aby si četli firemní tištěné dokumenty, které byly 

k dispozici v centrále. Řidiči se tam navíc snažili trávit co nejméně času – možná 

se osprchovat či najíst a pryč. Samotné užití tištěných materiálů se tedy zdálo nelogické 

vzhledem k náplni práce řidiče. Autoři se podívali na problém očima řidičů a zjistili, 

že většina z nich během jízdy poslouchá hudbu či mluvené slovo. Jenomže, jak vybudovat 

potřebu po poslechu firemních informací? Nakonec se rozhodli pro vytvoření komediálních 

                                                 

33 Employer Brand Management Conference - Synergy 2017  - Slide 12-14 
34 Blog kampaně - https://medium.com/futuremakers 
35 DRAKE, GULMAN, ROBERTS. Light their fire: using internal marketing to ignite employee performance and 
wow your customers. – Kapitola 10 – Hook, Line, and Sinker – s. 207-210 
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nahrávek s jednou z vedoucích řidičů. Ta v nahrávce vylepovala plakáty o nových firemních 

benefitech. Během toho jí však zastavil policista a ona nemohla přestat mluvit o tom, 

co firma všechno dělá. Nahrávku nahráli ve studiu spolu s místním hercem a následně 

rozeslali zaměstnancům. Řidiči kanál přijali a firma sdělila změnu benefitů. Všemu ale 

pomohla správná dedukce tvůrců komunikace i jejich kreativita. 

 

1.2 Firemní kultura 

Firemní kultura je soubor hodnot a norem, které utváří jedinečnou tvář společnosti. 

Jeden ze základních prvků představuje definování vize a mise firmy. Čeho chce firma 

dosáhnout? Jak chce být vnímána? Jak má být vnímána veřejností, jak stakeholdery 

a případně jak má být vnímána samotnými zaměstnanci? Firemní kultura by měla vyrůstat 

ze společnosti, tedy měla by být odrazem vize a mise firmy. Pokud firma nemá definované 

základní strategické prvky fungování společnosti, jako jsou vize a mise firmy, může sice 

fungovat, ale v dlouhodobém horizontu se nikdy pravděpodobně nestane jedničkou na trhu. 

Vize a mise firmy totiž pomáhá lépe řídit a hlavně držet jednotnou linku komunikace 

a chování firmy. Díky tomu firma působí jako celek, v němž zaměstnanci sdílejí více než jen 

stejné logo na vizitce. Při definování firemní kultury je tedy stejně, jako při tvorbě interní 

komunikace (viz kapitola Interní komunikace) zapotřebí mít ustálenou strategii, kterou 

sdílejí, chápou a přijímají za svou všichni zaměstnanci.36  

Samotná firemní kultura pak obsahuje oblečení zaměstnanců, stav, v jakém předávají 

předávací protokoly, či jakým způsobem zvedají telefony. Obecně je firemní kultura součástí 

korporátní identity. Firemní kultura se buď utváří samovolně například od vedoucích pozic, 

které předkládají určitou formu vzorců“ chování, anebo se jedná o strategicky stanovenou 

formu komunikace. Kromě termínu firemní kultura, se můžeme setkat také s termíny 

korporátní kultura či organizační kultura. Například dle Philipa Kotlera37 můžeme firemní 

kulturu definovat jako: „Sdílené zkušenosti, příběhy, postoje a normy, které charakterizují 

organizaci.“ Další možnou definicí je postoj Růženy Lukášové a Ivana Nového: 

„Organizační kulturu můžeme chápat jako soubor základních předpokladů, hodnot, postojů 

a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace, které se projevují v myšlenkách, 

                                                 

36 POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Firemní komunikace a 
kultura 
37 Organizace a organizační kultura  – KOTLER, KELLER. Marketing management. s. 77 
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cítění a chování členů organizace a v artefaktech (výtvorech) materiální 

i nemateriální povahy.“ 38 

Firemní kultura je jednou z věcí, o které se zaměstnanci dozvídají při prvotních školeních 

po přijetí do nového zaměstnání. Míra adaptace firemní kultury se následně liší dle její síly 

ve společnosti. Některé společnosti jsou známé velmi silnou firemní kulturou. Takovými 

jsou například Google39 či AirBank. Silná kultura vede společnosti k rychlejšímu 

rozhodování, snižuje nároky na kontrolu zaměstnanců, zlepšuje týmové vztahy, 

sebemotivaci zaměstnanců a umožnuje rychlejší implementaci nových systémů a procesů. 

Dále vede nakonec také k lepším fiskálním výsledkům40. Slabá firemní kultura se naopak 

projevuje vnitřní nekonzistencí názorů, zhoršenou komunikací, vyššími nároky na kontrolu 

zaměstnanců, horší sebemotivací zaměstnanců – a to vše pak ústí v horší ekonomické 

výsledky na konci účetního období.41  

Projevy firemní kultury se dají rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní projevy jsou postoje 

společnosti, jejich hodnoty, základní předpoklady, které společnost komunikuje, a kterými 

se řídí. Vnější se dále dělí na artefakty nemateriální a materiální povahy. Mezi nemateriální 

artefakty patří normy chování zaměstnanců, jazyk, historie a mýty společnosti, zvyky 

a rituály, ceremonie, pravidelné akce a další. Mezi materiální artefakty pak patří 

firemní oblečení, architektura, produkty vytvářené organizací, vzhled a povaha výročních 

zpráv, reklamních materiálů a další.42 43  

1.3 Firemní prostředí  

Firemní prostředí se v některých ohledech protíná s projevy firemní kultury. Oproti firemní 

kultuře je pro potřeby této práce firemní prostředí vnímáno jako emociálně psychologický 

dopad chování a jednání firmy na jedince. Proto, pokud se firma snaží zavést či vybudovat 

efektivní interní komunikaci a například navázat dialog mezi zaměstnancem a firmou, 

je potřeba se zaměřit právě na dopady jejích projevů. Firemní prostředí se skládá z interních 

                                                 

38 LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti 
podniku. s. 22 
39 Forbes Technology Council. 13 Reasons Google Deserves Its 'Best Company Culture' Award. Forbes 
40 STEJSKALOVÁ, Jana. Vyrovnaná firemní kultura - základ dlouhodobého úspěchu. Ihned.cz  
41 POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Firemní komunikace a 
kultura 
42 BROOKS, Ian. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. 
43 POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Firemní komunikace a 
kultura 
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a externích prvků. Interní části firemního prostředí jsou upravitelné společností – jsou to 

zaměstnanci, interiéry a exteriéry společnosti, organizační struktura i práce s komunikačními 

kanály. Externí prvky se skládají ze socio-kulturních faktorů, politicko-ekonomických 

faktorů, demografie společnosti i právních aspektů daného státu. Jedná se tedy o prvky, které 

mají vliv na firmu i chování zaměstnanců, a přesto není v moci společnosti tyto prvky 

ovlivnit.44  

1.3.1 Organizační struktury společností 

Součástí interního firemního prostředí je také organizační struktura společnosti. Organizační 

struktury můžou mít různé formy. Musíme mít zároveň na paměti, že neexistuje jedna 

správná verze organizační struktury. Každá společnost by si měla vytvořit svou vlastní 

variaci, která nejlépe odpovídá jejím potřebám.45 Dle Tomáše Pouchy můžeme dělit 

organizační struktury na ploché a strmé. Jejich popis naleznete v tabulce 1.1.46  

 

Plochá organizační struktura Velké množství zaměstnanců na stejné úrovni. 

Málo stupňů úrovní managementu. 

Výhody + Nevýhody - 

Výhody delegování pravomoci nadřízenými Přetížení vedoucích pracovníků 

Pečlivý výběr podřízených Vyžaduje kvalitní manažery 

 

Strmá organizační struktura Velké počet stupňů řízení. Malý počet 

pracovníků pod jedním vedoucím. 

Výhody + Nevýhody - 

Těsná kontrola a vedení Každá úroveň zvyšuje náklady 

Rychlá komunikace mezi bezprostředním 

podřízeným a vedoucím 

Každá úroveň zpomaluje přechod informací a 

filtruje komunikační toky 

 

Tabulka 1.1 

 

                                                 

44 CHERUNILAM, Francis. Elements of business environment. Chapter 1 – Constituents of business 
environment – s. 1-28  

45 GALLERY, Michael E. Outcomes, performance, structure (OPS): three keys to organizational excellence. s. 
5 
46  POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Organizační struktury 
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Kromě jednoduchého dělení je možné organizační struktury podrobněji členit 

na hierarchické (dle rozhodovacích povinností, charakteru činností a výsledků, sdružování 

činností), adhokratické (maticové, mřížkové, síťové, paralelní) a ostatní (strategické 

obchodní jednotky, fraktály, strategické volné aliance).  

Samotnou organizační strukturu můžeme ještě rozdělit na formální a neformální. Formální 

v sobě obsahuje vymezení vztahů, pracovních funkcí, vnitrofiremní předpisy a normy. 

Neformální jsou pak takové, které nejsou oficiálně sepsané a definované. Vznikají 

samovolně kolem silných jedinců či osob se společným zájmem – můžou mít jak pozitivní, 

tak negativní vlivy – různé party, kolektivy, pracovní týmy, ale například také individuální 

uskupení neformální moci. Ty negativní poté ztěžují samotné fungování organizace, protože 

autorita není v rukou vedení, ale několika jedinců uprostřed firmy či uskupení.47 Proto je tak 

důležité mít uvnitř společnosti správně nastavené vedení – tedy nejen pozičně, ale i v osobní 

rovině. Tomu můžou napomoci různé formy team buildingů, osobních rozhovorů 

či vystupováním na schůzkách, ať už interních nebo u klientů – více o tom v sekci Interních 

kanálů.48   

 

  

                                                 

47 POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Organizační struktury 
48 COLINS, James C. Jak z dobré firmy udělat skvělou. - kapitola Kultura disciplíny  
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2. Nastolení dialogu 

Důležitou součástí dialogu mezi dvěma subjekty, firmou a zaměstnancem, je oboustranná 

důvěra mezi komunikujícími. Té se dá dosáhnout buď na úrovni jednotlivců, nebo směrem 

ke společnosti. Největším neduhem společností je nedostatečná komunikace. Společnosti, 

ve kterých není vnitřní komunikace dostatečně otevřená, vzniká vakuum, které si pak 

samotní zaměstnanci plní drby a zkazkami.49 Zavedení dialogu může vypadat jako složitý 

proces. Změnit vnitrofiremní procesy, přidat nové kanály a naučit se poslouchat, to všechno 

jsou věci, které musí vedení společnosti zvládnout a pokud možno to přijmout za své. Jedním 

ze způsobů, jak dialog vůbec otevřít, je využití osobních meetingů, viz kapitola Informační 

kanály. Samotná touha po dialogu ale nestačí pro funkční a efektivní komunikaci. Alena 

Špačková v knize Umění dialogu píše, že pro efektivní komunikaci je potřeba pozitivní 

program, aktivní naslouchání, argumentace, asertivní přístup se zdvořilostním přístupem 

k jednání.50 Důležité je dialog vnímat ne jako formu komunikace dvou a více jedinců, 

ale hlavně jako prostor pro oboustrannou interakci. Jak zaměstnanec, tak manažer musí 

k procesu přicházet se stejnou myšlenkou, tedy jako ke komunikačnímu interaktivnímu 

procesu, během kterého dochází k výměně informací a postojů obou stran.51  

  

                                                 

49 DRAKE, GULMAN, ROBERTS. Light their fire: using internal marketing to ignite employee performance and 
wow your customers. s. 5 
50 ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu: jak si s lidmi opravdu porozumět. s. 46 
51 CRANE, Andrew and LIVESEY, Sharon M. Are You Talking to Me? Stakeholder Communication and the 
Risks and Rewards of Dialogue (2003). s.16 
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3. Budování vědomí naléhavosti změny (Urge to change) 

Jak ale vyvolat potřebnou změnu, když již víme, že je skutečně potřebná? Proces zavedení 

nových kanálů i strukturálních či procesních změn může narazit na celou řadu komplikací. 

John Kotter definoval v úvodu své knihy Leading change následujících osm chyb, kterých 

se firmy dopouštějí při snaze o změnu prostředí:52 53 

1) Dovolení přílišného uspokojení ze samotného nápadů a strategie 

2) Selhání ve vybudování dostatečně silné vedoucí skupiny 

3) Podcenění síly vize 

4) Nedostatečné komunikování vize 

5) Dovolení překážkám blokovat vize 

6) Selhání ve vytvoření krátkodobých cílů 

7) Oslava předčasného vítězství 

8) Zanedbání pevného ukotvení v podnikové kultuře 

Tyto chyby mají ve výsledku na svědomí: a) nedostatečné implementování nových strategií; 

b) změny procesů stojí příliš mnoho času i prostředků; c) dobře promyšlený nápad 

či strategie nedodá patřičné výsledky. Pouze s vědomím těchto možných chyb jsme schopni 

se jim vyhnout, nebo aspoň minimalizovat jejich dopad na firmu. Pomoci nám může také 

snaha pochopit postoje příjemce, a proč se firma změnám podvědomě brání.54 Teprve pokud 

jsme si vědomi vážnosti a důležitosti změny a podaří se nám její potřebu předat i našim 

zaměstnancům, máme šanci na úspěšnou změnu firemního prostředí a komunikace.55  

Úspěšná změna a její vybudování musí vždy vycházet od shora. Jak je napsáno v definici 

interní komunikace, případné změny a zavedení strategické interní komunikace vyžadují 

přímé zapojení top managementu. Vše začíná stanovením potřeby změny – zkoumáním trhu, 

identifikací a probráním možných krizí a příležitostí. Následuje vytvoření vedoucího týmu, 

který za celek odpovídá – což obsahuje nejenom vybrání vhodných kandidátů ze strany 

                                                 

52 KOTTER, John P. Leading change. – Eigth mistasteks – s. 4-15 
53 Anglický originál pojmenování osmi chyb dle Kottera – 1) Allowing to much complacency; 2) Failing to create 
a sufficiently ppowerful guiding coalition; 3) Underestimating the power of vision; 4) Undercommunicating the 
vision by faktor of 10 (or 100 or Even 1,000); 5) Permiting obstacles to block the new vision; 6) Failing to create 
short-term wins; 7) Declaring victory too soon; 8) Neglecting to anchor changes firmly in the corporate culture – 
z knihy KOTTER, John P. Leading change. s. 4-15 
54 KOTTER, John P. Leading change. s.16 
55 QUIRKE, Bill. Making the connections. s. 137 
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managementu ale i jejich zapojení do plánování a komunikace změny. Na přípravě strategie 

se může podílet také vedení. Poté můžeme přistoupit k vytvoření vize a strategie, 

která povede ke kýžené změně.  

Když máme stanovenou změnu i způsob, jak jí dosáhnout, můžeme začít sdělení do firmy 

komunikovat. Přitom představuje celá naše vedoucí skupina určitý definovaný model 

chování. Společnost se nesmí bát posílení netradičních řešení managementu, jinými slovy, 

nesmí se bát zbavit se překážek, které jsou v rozporu s cílenou strategií, i za cenu změny 

struktur či aplikace nekonvenčních řešení. Definování správných krátkodobých, jasně 

komunikovatelných a měřitelných cílů je v celém procesu stěžejní. Následuje konsolidace 

zisku a malých vítězství, kterých bylo skrz změny dosaženo, čímž dále potvrzujeme nutnost 

a důležitost změny. Nakonec přichází zakořenění nových změn do samotné firemní kultury 

společnosti.56 57  

  

                                                 

56 KOTTER, John P. Leading change. s. 21 
57 DRAKE, GULMAN, ROBERTS. Light their fire: using internal marketing to ignite employee performance and 
wow your customers. – Kapitola 1 a 2  
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4. Informační kanály   

Komunikační kanály interní komunikace v některých případech překrývají klasické 

marketingové kanály. Rozdíl využití kanálů spočívá v podstatě sdělení, kontextu a umístění 

komunikovaného sdělení. Dle Jamese Farranta58 jsou všechny kanály, užívané v interní 

komunikaci, rozdělitelné na přímé a nepřímé. Přímá komunikace umožňuje dialog, zatímco 

nepřímá komunikace je jednostranná. Přestože cíl této práce představuje vytvoření podmínek 

a prostředí společnosti, které jsou otevřené dialogu, a tím pádem by měl být větší důraz 

na přímé kanály, pro změnu prostředí a komunikaci změny je potřeba obou přístupů.  

Pro specifičtější uchopení informačních kanálů je nutno kanály rozdělit na formální 

a neformální. Tato práce se bude zabývat pouze výčtem těch nejdůležitějších formálních 

kanálů. Formální kanály jsou ty, které jsou oficiálně tvořené a využívané pro komunikaci 

uvnitř společnosti. Hlavním důvodem, proč se zaměřit pouze na formální informační kanály, 

je jejich snadno definovatelná měřitelnost. V této práci budou formální kanály navíc 

rozděleny na digitální a offline nástroje. Samostatně mimo kategorie digitálních a offline 

nástrojů stojí dotazníky, které můžou mít podobu jak papírovou, tak i digitální. Každý 

z kanálů níže zmíněných, má definovány své silné a slabé stránky, které jsou s ním při využití 

v interní komunikaci spojené.  

4.1 Digitální formální nástroje 

Jedná se o takové, které společnost aktivně využívá pro svou komunikaci, a potřebují 

nějakou formu připojení k internetu či využívají jinou možnost spojení. Online kanály jsou 

díky tomu dobře měřitelné, dá se u nich sledovat množství zhlédnutí, proklikovost či doba 

responze příjemce.  

4.1.1 Mailová komunikace 

Jedním z nejčastějších komunikačních nástrojů interní komunikace je e-mail. Není 

výjimkou, že všechny úrovně managementu ve většině firmách, dostávají během jednoho 

pracovního dne desítky mailů. Rozhodl jsem se proto pro potřeby této práce rozdělit 

mailovou komunikaci do dvou skupin – jednou jsou newslettery a druhou 

tzv. hromadné maily.  

                                                 

58 FARRANT, James. Internal communications. s. 33 
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4.1.1.1 Newsletter 

Newslettery patří dle Kotlera a Kellera do kategorie Direct Mailů59 mezi kanály přímého 

marketingu. Newsletter představuje typ mailové komunikace, kterou firma / HR oddělení / 

marketingové oddělení posílá ve stejné či personalizované podobě většímu počtu uživatelů 

/ zákazníků. Newslettery jsou nástroj obecně využívaný v marketingovém mixu. Nalezneme 

dvě základní formy – buď newsletter se sdělením v těle mailu, nebo newsletter ve formě 

přiloženého dokumentu. Jedná se o předem připravovaný mail s obchodním sdělením, 

zpravidla v unifikované grafické podobě, která vychází z korporátní identity společnosti. 

Sdělení můžou být obchodního i neobchodního charakteru. Je důležité zmínit, že mezi 

newslettery řadíme všechny maily, které jsou předem pečlivě připraveny, tedy takové, které 

podléhají schválení většího počtu lidí. Newslettery se ve firmách používají 

jak při komunikaci dovnitř, tak i směrem ven k zákazníkům nebo směrem ke stakeholderům 

– ať už se jedná o akcionáře, board společnosti či řadové zaměstnance.60 

Dnešní moderní nástroje pro usnadnění rozesílání a distribuci newsletterů jako MailChimp, 

MailPoet a další, umožňují automatizaci rozesílky dle předem definovaných kritérií. Díky 

nástrojům na sledování chování na webových stránkách, prokliků v samotném newsletteru 

či samotné míry otevření je možné upravit sdělení, nebo připravit sdělení specifické. 

Newslettery můžeme dělit do následujících kategorií: transakční e-maily, hromadné sdělení, 

segmentace sdělení, trigger kampaně, automatizované programy a behaviorální e-maily.61 

Největší silou newsletterů je automatizace a personalizace sdělení. K tomu je potřeba 

efektivně sbírat data a segmentovat zákazníky, dokud se nedostanete až k jednotlivci. 

Kromě přípravy a personalizace e-mailových sdělení je potřeba, stejně jako každý 

marketingový kanál, neustále vyhodnocovat a upravovat je dle reakcí zákazníků a příjemců. 

Obecně u mailingu můžeme sledovat: konverzní poměr (kolik z příjemců provedlo kýženou 

akci), doručitelnost (kolik z odeslaných e-mailů reálně došlo příjemcům / boj se spam filtry), 

open rate (kolik z příjemců mail otevřelo – nejvíce ovlivňuje čas rozesílky a předmět), 

CTR – click through rate a effective rate (míra prokliku a dalších hodnot – ovlivňuje vhodná 

motivace, zpracování, textace a grafika).62 63 

                                                 

59 Direct mail – KOTLER, KELLER. Marketing management. s. 578 
60 Přímý marketing - Direct marketing, KOTLER, KELLER. Marketing management. s. 576   
61 CIKÁN, Petr a PENKALA, Jan. Prezentace pro kurz Digisemester 2015 - Emailový marketing 
62 CIKÁN, Petr. Prezentace pro kurz Digisemester 2015 -Přednáška na téma Školení email markeitngu, BRNO 
63 Mailové kampaně můžou mít různé formy. Jednou z nich jsou třeba různé typy trigger kampaní, tedy takových, 
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Jak nám ale podobné informace mohou pomoci v interní komunikaci? Velice jednoduše, 

protože zaměstnanec je v interní komunikaci stejný typ příjemce jako spotřebitel 

v prodejním marketingu. Místo peněz za zboží pro nás tvoří hodnotu svou odvedenou prací 

– pokud získá jemu vhodné a prospěšné informace, zvedá se pro nás jako zaměstnavatele 

hodnota takového zaměstnance. Zaměstnanec, který pracuje rád, je spokojený a má všechny 

potřebné informace, pracuje efektivněji a angažovaněji. To si můžeme změřit právě stejně 

jako v prodejním marketingu – tedy formou prokliků z mailů, čteností článků, 

které jsou v odkazech, či množstvím využitých akcí, které vložíme do mailingu jako ověření, 

zdali naši zaměstnanci mailing skutečně čtou. Interní komunikace může využít různé 

přístupy k navýšení čtenosti a prokliků newsletterů. Jedním z možných řešení je zapojit 

zaměstnance do tvorby sdělení – to využili například ve společnosti AirBank, kde posílají 

newsletterem interní časopis, na kterém se podílejí jejich vlastní zaměstnanci64 65.  

 

 

Tabulka 1.2  

4.1.1.2 Hromadné maily 

Mailová komunikace ale není pouze předem dlouze připravovaná – součástí mailové 

komunikace je i výměna mailů na pracovišti. Klasické informační, zadávací nebo kontrolní 

maily jsou denním chlebem většiny zaměstnanců využívajících ke své práci počítač. 

Přesto jí většinou není věnovaná dostatečná pozornost. Jedná se převážně o vhodné 

                                                 

kdy určitá forma akce vyvolá automatickou sérii reakcí. Další variací jsou inteligentní automatizované kampaně. 
Například pokud jste přihlášení do svého účtu na webovém e-shopu, vložíte si do košíku zboží, přesto nakonec 
z nějakého důvodu konverzi (tedy nákup zboží) nedokončíte. Systém vám dokáže zaslat na mail informaci / 
nabídku k dokončení nákupu. Další variantou jsou plánované maily – kdy vám systém například pošle 
upozornění po předpokládané době spotřebování výrobku, abyste si výrobek zakoupili. Poté je velká 
pravděpodobnost, že si výrobek koupíte znovu. A to proto, že si na vás prodejce „správně“ vzpomněl. Jak řekli 
Jan Penkala a Petr Cikán na Digisemestru: „Automatizovaná behaviorální komunikace respektuje chování 
zákazníka s cílem zvýšit jeho hodnotu, retenci a aktivitu.“ 
64 AirBank Salát na Tržišti - https://www.cocuma.cz/company/airbank/; přednáška interní komunikace v Institutu 
interní komuniiakce 
65 ŠEDIVÝ, Petr. Tanec, kuchyně, interka: Pohled do Institutu interní komunikace. Markething.cz 
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formulace, správné vkládání osob do kopií a tak podobně. Umožnuje lepší komunikaci 

a efektivitu v týmu i v celé firmě. Ve své podstatě se jedná o nástroj, který na rozdíl 

od newsletterů není možné centrálně kontrolovat a připravovat. Tím, že si zaměstnanci maily 

vyměňují mezi sebou, nemá zaměstnavatel žádnou možnost jim do této komunikace 

zasáhnout. Přesto je třeba, aby bylo v rámci budování firemní kultury dbáno i na správný 

mailing mezi zaměstnanci. Práce s odpovědí, formulací mailu, správnou prací s předměty 

i označením mailů může během dne ušetřit cenné desítky minut, které lidé na pracovištích 

stráví čtením, odpovídáním, kontrolními dotazy a zbytečným přeposíláním e-mailů. Kvalita 

mailové komunikace je odrazem firemní kultury ve společnosti. Ať už se jedná 

o pojmenovávání předmětů nebo o připojení firemního podpisu na konci mailu.66 

 

 

Tabulka 1.3 

4.1.2 Intranet 

Intranet je termín pro soukromou počítačovou síť nejčastěji využívanou pro komunikaci 

interních informací. Důležité je její nezávislost na internetu. Funguje jako uzavřený systém, 

do kterého se dá přihlásit zvenčí.67 Může sloužit jak pro kontakt se zaměstnanci, tak i jako 

forma uzavřené sítě pro školy (např. český systém Bakalář určený pro správu školní 

agendy)68. Jedná se o jeden z nástrojů interní komunikace, který využívají velké firmy pro 

zjednodušení předávání informací se zaměstnanci. Přesto není všemocný – jak se píše 

v knize Corporate Conservations: „Intranet je mocný nástroj, ale nedokáže obstarat 

veškerou vaší komunikaci.“69 V rámci firem se nejčastěji využívá ke zlepšení a zrychlení 

dodávání informací. Novinky, změny a klíčové aktuality sdílí se všemi najednou v celé síti 

                                                 

66 POUCHA, Tomáš. Prezentace pro předmět  JJB284 - Firemní komunikace a kultura - Firemní komunikace a 
kultura 
67 OA KOLÍN. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT).  
68 webová stránka programu - https://www.bakalari.cz/ 
69 HOLTZ, Shel. Corporate conversations a guide to crafting effective and appropriate internal communications. 
s. 96 
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v reálném čase. Dokáže pomoci při přenosu dokumentů a informací – například díky 

internímu uložení klíčových materiálů, které by jinak zanikly v historii mailu. Posunutím 

intranetu na další úroveň jsou firemní sociální sítě. Ať už se jedná o externí nástroje jako je 

Facebook Workplace, či interně vytvořené pokročilé intranety. Ty využívají stejné nástroje 

jako osobní sociální sítě, ale pro potřeby firemní komunikace. Přesto ale nedokáže nahradit 

reálnou osobní komunikaci. Jeho výhoda v rychlosti a masivnosti tak mizí v porovnání 

s prožitkem při reálném meetingu či setkání dvou zaměstnanců.70 71 

 

Tabulka 1.4 

4.1.3 Instant messaging 

V současné době se rozšiřuje množství firem, které pro svou komunikaci využívají různé 

formy takzvaného instant messagingu, tedy nástrojů pro rychlou komunikaci s kolegou nebo 

s celým týmem. Tyto nástroje můžou stát samostatně, nebo být součástí intranetových řešení. 

Firmy využívají i různé externí nástroje, jako: Slack, Link, Google Hangouts, Microsoft 

teams, osobní síť Facebook, či Facebook Workplace. Instant messaging v dnešní době 

pomalu začíná přebírat roli hlavního komunikačního kanálu ve firmách. Čím dál tím více 

firem oceňuje možnost odesílání a přijímání zpráv v reálném čase.72 V knize Corporate 

Conversation o Instant messagingu najdeme informaci, že instant messaging je nejrychleji 

se infiltrující technologie pracovního prostředí v historii.73 Přesto také tvrdí, že i když lidé 

začnou využívat nějakou novou technologii, neznamená to okamžitě, že přestanou využívat 

tu dřívější – uvádí to na příkladu, že při vyvinutí e-mailu také přes noc nezmizely faxy.74 

                                                 

70 HOLTZ, Shel. Corporate conversations a guide to crafting effective and appropriate internal communications.  
s. 97-98 
71 FARRANT, James. Internal communications - Intranets. s. 10 
72 Wikisophia.cz. E-mail 
73 HOLTZ, Shel. Corporate conversations a guide to crafting effective and appropriate internal communications.  
s. 97  
74 HOLTZ, Shel. Corporate conversations a guide to crafting effective and appropriate internal communications. 
s. 180 
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Tabulka 1.5 

4.2 Offline formální kanály 

Protože jsou tyto kanály offline, neexistuje žádná snadná a přesně definovaná cesta, 

jak v reálném čase sledovat změny a chování příjemců této komunikace. Existují cesty, 

jak efekt komunikace měřit. Například pokud přidáme do komunikace nějakou formu akce 

či slevy, zaměstnanci při využití akce svým způsobem potvrdí přijetí dalších informačních 

sdělení. Efekt komunikace se dá měřit i dle popisu v sekci Interní komunikace.  

 

4.2.1 Meetingy a schůzky 

Nejstarší forma interní komunikace, která dokáže být zároveň tou nejefektivnější 

i tou nejméně efektivní. Zaměstnanci často hovoří o meetinzích jako o nejméně efektivním 

nástroji komunikace. Nejčastějšími příčinami jsou opouštění tématu, špatná příprava, 

nedostatečná pozornost, délka nebo nízká participace účastníků.75 Již první minuty a věty, 

které padnou na úvod, můžou rozhodnout o finálním výsledku.76 Pro úspěšný meeting je tedy 

zapotřebí již při otevření tématu říci opravdový záměr setkání a snažit se následně odejít 

s informací, která byla záměrem jednání. Místo rozebírání příčin a následků se tedy zaměřit 

na řešení vzniklé situace.77  

Meetingy by měly dle Marion E. Hayens následovat tyto postupné kroky: sepsání cíle 

jednání, příprava agendy, pečlivý výběr participantů, práce s časem, jasné vedení meetingu 

a nakonec celý meeting ukončit shrnutím, které věci se na meetingu dohodly a kdo je za ně 

                                                 

75 HAYNES, Marion E. Effective meeting skills. s.6 
76 Talk lean - PALMER, Alan. Talk Lean Shorter Meetings. Quicker Results. Better Relations. on the basis of 
original ideas and a framework conceived and developed by Philippe de Lapoyade; with contributions from 
Clement Toulemonde. s.28 
77 Talk lean - PALMER, Alan. Talk Lean Shorter Meetings. Quicker Results. Better Relations. on the basis of 
original ideas and a framework conceived and developed by Philippe de Lapoyade; with contributions from 
Clement Toulemonde. s.37 
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zodpovědný.78 Tento proces je ještě dobré rozšířit o sdělení plánované agendy, protože 

samotná schůzka může vyžadovat i přípravu od dalších členů týmu, nejenom vedoucího 

schůzky.79 Dobrým krokem je také sepsat výstup ze schůzky a rozeslat ho všem 

zúčastněným, aby se předešlo nedorozuměním. 

Meetingy můžou mít jak formu setkání celého týmu, tak můžou velmi dobře fungovat i pro 

rozvoj jednotlivců. Pravidelné osobní (one-to-one) meetingy tak pomáhají upevnit vztah se 

zaměstnancem, identifikaci možného problému i zlepšení pracovního výkonu zaměstnance. 

Přitom je potřeba, stejně jako na ostatní schůzky, mít dostatečně připravenou agendu a time 

management. Důležité je mít také klidné místo a dostatečnou časovou dotaci, nebo chodit 

včas a předem domluvenou schůzku nerušit. Při nabitých kalendářích, se může občas zdát 

jako dobrý nápad pravidelný meeting zrušit, a získat tak více času na další agendu. Přesto 

není prakticky nic horšího, co může manager svému zaměstnanci udělat.80 Důležité je dát 

zaměstnanci pocit, že tento čas je jenom pro něj.  

Cílem schůzky je otevřený dialog, na kterém mluví jak manager, tak zaměstnanec. Díky 

tomu je možné od zaměstnance zjistit důvody, proč a jak se mu například zhoršil pracovní 

výkon. Přesto je důležité na zaměstnance netlačit. Spíše než mu vyčítat a říkat, co a jak dělá 

špatně, od něm musí nadřízený zjistit, jestli se mu něco neděje a jestli nepotřebuje s něčím 

pomoci. Zaměstnanec, který pak cítí podporu svého vedení, si vybuduje pevnější vztah a 

důvěru i se samotnou firmu, bude angažovanější a ve své práci efektivnější.81 82 

 

 

Tabulka 1.6 

                                                 

78 HAYNES, Marion E. Effective meeting skills. s.7 
79 Cloudtalk.cz. 7 kroků k efektivním týmovým meetingům. 
80 SAUNDERS, Elizabeth Grace. Cancelling One-on-One Meetings Destroys Your Productivity. Harward 
Bussiness Review 
81 Forbes. One-to-one míting. Forbes Česko 
82 MIZNE, David. The Best and Worst Ways To Have A One-On-One Meeting. 15five.com  
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4.2.2 Team buildingy a firemní akce 

Jedním z kanálů vhodných pro nastolení dialogu mezi firmou a zaměstnanci jsou různé 

formy team buildingových akcí a firemních eventů83. Budování týmu a posilování 

vnitrofiremních vztahů mezi zaměstnanci nebo zaměstnanci a vedením, je klíčovým prvkem 

správného fungování firem.84 Firma, která má efektivně a silně postavený tým, dosahuje 

lepších výsledků, neboť se jednotliví zaměstnanci navzájem podporují a posouvají své 

hranice na další úroveň.85 86 Základním prvkem pro efektivní budování týmu je správně 

stanovené vedení v týmu a jasně stanovený leadership manažera.87 Součástí team buildingů 

je i potřeba zapojení celé firmy – jak liniového managementu, tak nejnižších pozic i boardu.  

Firemních akce, nazývané i v českém prostředí team buildingy, můžou sloužit jak k posílení 

a zlepšení spolupráce mezi členy týmu, tak k řešení a rovnání týmových problémů. Častým 

neduhem je předpoklad, že neshody a problémy vznikají v týmech kvůli rozdílným 

osobnostem. Vzhledem k tomu, že osobnost je pevně zakořeněná v jednotlivci a její změna 

není prakticky možná, jeví se často jako jediné řešení buď přestavět tým, nebo se s jedním 

z aktérů rozloučit. Účinnějším přístupem, jak vidět konflikt, však je, vnímat ho jako 

nesetkání oboustranných očekávání mezi jedinci.88 Skrz samotný team building je při 

zasazení zaměstnanců do nových okolností možné jejich předpoklady upravit, a tak jim 

ukázat jejich konflikt v novém světle.  

Firemní eventy mohou mít různé cíle: od motivačních, přes charitativní, výroční, prezentační 

a další.89 Pro efektivní team buildingy je vhodné opustit prostředí firmy, protože se 

zaměstnanci mimo společnost cítí více odpoutaní od firemních konvencí. Během team 

buildingů by měl být kladen i důraz na otevřené prostředí, tak aby zaměstnanci cítili možnost 

se projevit. Vhodné jsou aktivity, které nutí jedince spolupracovat a společně přicházet na 

možná nová řešení. Hlavní cíl těchto akcí představuje budování týmu – což může znít 

zvláštně, ale už samotný fakt, že se firma snaží na týmu pracovat, je pozitivní.90 Jedním 

z nejstarších forem firemních eventů jsou vánoční večírky, při kterých firma buď v zázemí 

                                                 

83 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. s.34 
84 CARDINAL, Rosalind. 5 Steps to Building an Effective Team  
85 CARDINAL, Rosalind. 5 Steps to Building an Effective Team  
86 DASA, Gadadhara Pandit. Team Building: Using Mindfulness and Meditation. HuffingtonPost. 
87 Berkeley Human Resources. Steps to Building an Effective Team  
88 DYER, W. Gibb, Jeffrey H. DYER a William G. DYER. Team building: proven strategies for improving team 
performance. s. 129 
89 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. s.34 
90 SANDLER, Doug A. 5 Musts for Epic Team Building. 
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společnosti, či v pronajatém prostoru, zhodnocuje stávající rok, rozdávají se pochvaly, 

sdílejí příběhy a tím se upevňují vztahy.  

 

 

Tabulka 1.7 

 

4.2.3 Interní periodika a tiskoviny 

Propagační tištěné materiály mohou mít různé podoby - od vizitek po tištěné časopisy. 

Všechny interní materiály by měly, stejně jako všechny komunikace firmy navenek i dovnitř, 

odpovídat firemní kultuře a její identitě. Velké společnosti občas získávají firemní časopisy 

z globálních kanceláří v překladu do lokálního jazyka. Stejně jako u jiných kanálů, také zde 

je potřeba být s obsahem relevantní vzhledem k příjemci. Firemní magazíny nejsou levná 

záležitost - textace článků, grafika, zalomení, tisk. Jedním ze způsobů, jak zlepšit čtenost 

a zvýšit tak návratnost nákladů, je přidat do tvorby obsahu vlastní zaměstnance, případně 

obsah rozšířit o lokální témata.91  

Interní magazíny jsou dnes využívány ve velkých firmách v digitální podobě ve formě 

přílohy k newsletteru, nebo jako reálné papírové časopisy, které jsou k rozebrání 

na chodbách či recepcích firem. Při tvorbě interního média je důležité se vyhnout přílišné 

sebepropagaci.92 93 Obsah časopisů může být určený pouze pro zaměstnance, nebo být 

součástí komunikačního mixu i směrem ven ze společnosti. Jedním takovým příkladem 

                                                 

91 Případová studie: Košile je vždycky bližší než kabát aneb překládat cizí články nestačí. Nejlepší firemní 
časopisy 

92 COLLINS, James C. Jak z dobré firmy udělat skvělou. Přesvědčivá skromnost - s. 42 
93 MICHAL, Petr. Interní časopis nemá být hlásná trouba pana generálního. 
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je i jeden z nejúspěšnějších firemních časopisů ČILICHILI, který provozuje od roku 2004 

společnost Vodafone.94 Výhoda tištěných materiálů je v jejich reálnosti. Na první pohled 

může vypadat práce vydaná na tisk a přípravu časopisu jako ztráta prostředků, přesto tomu 

tak není. Správně postavené interní tištěné materiály dokážou být hodnotným přínosem 

do mixu kanálů interní komunikace.    

 

 

Tabulka 1.8 

4.2.4 Nástěnky 

Nástěnky jsou jeden z nejprimitivnějších a nejstarších nástrojů interní komunikace.95 

Její největší slabina je v analogovosti a krátkém dosahu kanálu – pouze ti, co kolem něho 

projdou, jsou jím zasaženi. Nástěnky se řadí do skupiny nepřímých nástrojů. 

Čtenost se dá testovat pomocí různých nabídek, které zaměstnavatel sleduje. 

Obsah nástěnky se dá rychle proměnit a může tak obsahovat všechny aktuální důležité 

informace a změny.96 Výhodou nástěnek je i možnost se kreativně vyjádřit a zaměstnance 

pobavit. Na nástěnce tak mohou viset různé pozvánky na eventy, důležitá upozornění, 

motivační citáty, ale můžou obsahovat i prostor pro zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců.97 

Dají se tak se do určité míry použít i k nepřímému dialogu s odpověďmi na dotazy, 

které byly na nástěnce položeny. 

 

 

 

                                                 

94 Případová studie: Každé z těch 30 000 slov se vyplatí. Nejlepší firemní časopisy 

95 FARRANT, James. Internal communications- Notice-boards. s.34 
96 BOHUTÍNSKÁ, Jana. Jak na interní komunikaci, když jsou zaměstnanci offline? Nástěnky nevymřely 
97 BOARDS DIRECT. The Advantages of Having a Notice Board in Office  
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¨ 

 

 

Tabulka 1.9 

 

4.2.5 Kuchyňky 

Kuchyňky jsou nepřímým nástrojem, který otevírá možnost přímé komunikace mezi 

zaměstnanci. Přestože jsou na hraně mezi formálním a neformálním kanálem, jejich kvalitou 

je možné zaměstnance ovlivnit. Jedná se o přehlížený nástroj interní komunikace, přesto 

paradoxně ovlivňující život zaměstnanců více než některé výše zmíněné změny. Káva nebo 

svačina představují běžnou součást pracovního dne, kterou bude zaměstnanec 

pravděpodobně trávit právě v kuchyňce. Většina zaměstnanců využívá kuchyňku jako místo 

pro řešení nepracovních záležitostí. Její rozložení, umístění v kanceláři i vybavenost, může 

mít za následek frekvenci užívání i dobu strávenou nepracovními záležitostmi v pracovní 

době. Do nástroje „kuchyňky“ můžeme řadit také další prostory vymezené pro zaměstnance. 

Ať už se jedná o odpočinková místa v kanceláři – takzvané „chill outy“ v některých 

případech vybavené například pohovkou, stolním fotbálkem či jen stoly s židlemi. Podobné 

prostory jsou pro zaměstnance velmi důležité.  

 

Tabulka 1.10 
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4.3 Dotazníky 

Dotazníky mohou být použity v digitální i papírové podobě. Dotazníková šetření jsou jednou 

z nejčastějších kvalitativních i kvantitativních metod k zjištění názoru většího množství lidí 

na dané téma. Dotazníky se dělí na tři základní typy: 1) standardizovaný dotazník; 

2) polostrukturovaný dotazník; nebo 3) dotazník postavený pouze na otevřených otázkách. 

Standardizovaný dotazník je takový, který obsahuje uzavřené otázky. Jedná se tedy o výčet 

předem definovaných odpovědí, který určuje tvůrce dotazníku. Může se jednat o odpovědi 

typu ano/ne, zvolení odpovědi z předem definovaných možností, anebo bodové hodnocení 

na škále či v intervalu.  

Samotné otázky se dělí na meritorní, které se zabývají meritem věci, tedy samotným 

výzkumem. Dále potom na otázky pomocné, které můžeme rozdělit na kontaktní 

(například vysvětlující danou problematiku), které se někdy ani nevyhodnocují, protože 

nejsou pro samotný výzkum podstatné. Druhým typem pomocných otázek jsou otázky 

filtrační. Ty jsou použity k rozdělení respondentů do podskupin. Těm se následně často liší 

samotný dotazník, protože k různým podskupinám můžeme aplikovat rozdílné přístupy. 

Dalším typem jsou takzvaná identifikační (= analytické). Nejčastějšími příklady jsou otázky 

na věk, pohlaví, místo i bydliště, příjmovou skupinu, pracovní obor, zkušenosti, počet 

či frekvence užití produktu a další.  

Jedním z nejdůležitějších typů otázek jsou tzv. kontrolní. Jedná se o otázky, které ověřují 

odpovědi na meritorní otázky. Během vyhodnocování nám pak tyto otázky ukazují, zdali 

názor respondenta a jeho odpověď koresponduje s předchozí. Pokud tomu tak není, můžeme 

usuzovat, že respondent dotazník vyplnil buď s nízkou mírou soustředění, nemá na danou 

problematiku přesně definovaný názor nebo máme podezření, že by respondent mohl 

schválně na otázku odpovědět zkresleně, ve snaze nepřiznat vlastní názor. Tyto otázky je 

potřeba formulovat tak, aby respondent nepojal podezření, že je kontrolován.98 

Největším nebezpečím ve využití dotazníkového šetření v interní komunikaci, je neaplikovat 

zjištěná data. Pokud vaši zaměstnanci vyplní dotazník, který se jich ptá na jejich 

nespokojenost, je potřeba informace skutečně použít v dalších krocích. Jestli ale následně 

neučiníte žádné kroky, které by jejich problémy řešily, nebo aspoň nevysvětlíte, proč se tak 

                                                 

98 VALENTOVÁ, Vladimíra. Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření 
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nestalo, je pravděpodobné, že zaměstnanec na podobný dotazník v budoucnu již neodpoví. 

Dalším aspektem, který je potřeba v dotazníku brát v potaz, je míra důvěry zaměstnance 

ve společnost. Zaměstnanci mají strach z upřímných odpovědí. Právě jeden z cílů této práce 

je vytvořit prostředí, ve kterém by se lidé přestali bát mluvit. Proto je u dotazníků 

zaměřujících se na palčivá témata vhodná určitá míra anonymity. Doporučuje se dle Tomáše 

Pouchy pro podobné situace využívat externích poradců či firem, aby zaměstnanci 

důvěřovali anonymitě dotazníku. 

Pouze plně anonymizované dotazníky, během kterých není možné určit jednotlivé 

respondenty, můžou být použity k více méně objektivnímu hodnocení situace ve firmě. 

Přesto se nejedná o stoprocentně účinnou výzkumnou metodu ke zjištění stavu věcí 

ve společnosti.  

 

 

Tabulka 1.11 
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Praktická část 

Praktická část byla provedena v české společnosti DAUCZECH s.r.o., která sídlí na severu 

Čech ve městě Košťany. V jejím prostředí byly aplikovány zjištěné poznatky z teoretické 

části práce, a to v letech 2016 – 2018.  

 

1. O společnosti DAUCZECH s.r.o. 

Společnost DAUCZECH s.r.o. patří mezi kamionové dopravce. Jedná se o českou dceru 

dánské transportní společnosti H. DAUGAARD a.s. Vizi a misi mateřské společnosti prolíná 

důraz na personalizovanou, společensky a environmentálně odpovědnou dopravu99. 

Vyhovění individuálním potřebám klientů a onen důrazu na společenskou odpovědnost 

převzaly jako heslo i její dceřiné společnosti. Kromě české pobočky, má ještě druhou 

zahraniční dceru v Lucembursku, a to s názvem DAULUX a.s. H. DAUGAARD podniká, 

na rozdíl od firmy DAUCZECH, nejen v kamionové, ale i v lodní a železniční dopravě, 

poskytování a plánování skladištních prostor a v navrhování a optimalizaci IT řešení 

pro potřeby logistiky, katalogizace a rezervačních systémů.  

Společnost v České republice působí od roku 2007. Mezi jejich klienty patří firmy z různých 

odvětví a dají se mezi nimi nalézt i velká světová jména – ta bohužel, vzhledem 

k obchodnímu tajemství, nemůžeme zveřejnit.  

V současné době má DAUCZECH 70 zaměstnanců. Převážná většina z nich sestává z řidičů 

kamionů, kteří většinu roku tráví na silnicích mimo kancelář. Zbytek společnosti tvoří tým, 

který má na starosti vše, co je potřeba k hladkému chodu firmy a zajištění práce a pomoci 

firemním řidičům. Tento tým sedí v sídle společnosti v Košťanech a je v denním kontaktu 

jak s řidiči a klienty, tak i dánskou matkou a lucemburskou dceřinou společností.  

 

                                                 

99 Oficiální webové stránky společnosti H. DAUAARD a.s., podstránka s firemní Vizí a Misí - http://h-
daugaard.dk/focus-on-the-good/ 
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2. Aplikace teorie na DAUCZECH s.r.o. 

Cílem aplikace je identifikování a navržení potenciálních kanálů, které by vedly 

k zefektivnění vnitrofiremních procesů a komunikace. Nyní tedy nadešla chvíle aplikovat 

výše sepsané teoretické poznatky v prostředí vybrané společnosti DAUCZECH. Pro aplikaci 

teorie využijeme model definovaný v kapitole Interní komunikace od autora Johna 

Wiliamse,100 který sloužící k identifikování problému ve společnosti, výzkumu 

a následnému nalezení řešení. Výzkumné metody rozšířím i o Matici interní komunikace.   

 

2.1 Identifikace problému a potřebného přístupu 

Jak jsem již zmínil, při hledání vhodné firmy pro aplikaci možných výstupů z bakalářské 

práce jsem narazil na pana Radka Flégla, manažera odpovědného za fungování výše popsané 

společnosti DAUCZECH s.r.o. Během prvního rozhovoru s ním vyšlo najevo, že pociťuje 

potřebu zlepšit vnitrofiremní procesy tak, aby společnost mohla lépe a hladčeji fungovat. 

Během dalších schůzek jsme společně vyplnili Matici interní komunikace navrženou panem 

Tomášem Pouchou (viz teoretická část této práce). Během toho se začal rýsovat potenciální 

problém, který společnost DAUCZECH ztěžoval fungování. Zaměstnanci firmy neměli 

odvahu říci svému zaměstnavateli, že potřebují pomoci, nebo že došlo k nějakému problému, 

či chybě. Problémy tak vzniklé sice vždy vypluly na povrch, většinou však až příliš pozdě, 

když se s nimi již nedalo nic dělat. Další komplikací ve firmě byla neochota zaměstnanců 

potvrzovat si zkazky a informace, které slyšeli. Kvůli tomu tak docházelo 

k jejich negativnímu naladění, protože neopodstatněný strach z přicházejících změn kazil 

jak jejich výsledky, tak pracovní nasazení – i když se jednalo pouze o drb či nedorozumění. 

Danou chybnou informaci se většinou podařilo vyvrátit a vysvětlit, přesto jako kdyby mezi 

zaměstnanci a vedením firmy byla postavena zeď, přes kterou všechny potřebné informace 

dostatečně neprostupují. Společně jsme se tedy rozhodli k aplikaci interní komunikace 

na zlepšení vnitrofiremních procesů a komunikačních kanálů.  

 

 

                                                 

100 The IABC Handbook of Organizational Communication : A Guide to Internal Communication, Public 
Relations, Marketing, and Leadership – str. 271 
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2.2 Nalezení výzkumné metody  

Vzhledem k ploché organizační struktuře společnosti, viz teoretická část – Firemní prostředí, 

bylo nutné zjistit, jak situaci a stav interní komunikace vnímají zaměstnanci společnosti.  

Nakonec byly pro identifikování problému a nalezení případného řešení vybrány následující 

metody: Matice interní komunikace, rozhovory, pozorování chování zaměstnanců 

na pracovišti a na team buildingových akcích a dotazníkové šetření.  

Matice interní komunikace byla zvolena pro schopnost poznat a identifikovat efektivitu, 

informační hodnotu a vhodnost jednotlivých kanálů při srovnání jejich výhodnosti vzhledem 

k ceně na provoz kanálu. Po Matici přišly na řadu rozhovory. Ty vedly k hlubšímu 

pochopení postojů zaměstnanců ke komplikacím, které jim stěžovaly práci. Následně bylo 

možné sledovat, jak zaměstnanci vnímají a reagují na jednotlivé podměty v pracovním 

prostředí. Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci poté vedlo k hlubšímu pochopení a hlavně 

ověření dříve zjištěných faktů, které vyšly najevo z předchozích výzkumných metod.  

 

2.3 Provedení výzkumu prostředí a chování zaměstnanců ve firmě DAUCZECH s.r.o. 

Samotný výzkum poté probíhal postupně. Prvním krokem bylo vytvořit Matici interní 

komunikace s vedením společnosti a jedním ze zaměstnanců. Po zjištění názoru 

zaměstnavatele a zaměstnance na jednotlivé komunikační kanály firmy a jejich přínos bylo 

provedeno pozorování na různých firemních akcích. Ať už se jednalo o chování 

na vánočních večírcích, team buildingových akcích nebo každoročním BOZP školení 

řidičů101. Níže nalezneme postupně rozepsané jednotlivé metody a jejich výstupy. 

 

 2.3.1 Matice interní komunikace 

Jedním z prvních kroků k nastolení a identifikaci problémů ve firmě bylo provedení Matice 

interní komunikace s manažerem Radkem Fléglem a také jedním ze zaměstnanců firmy. 

Celá vyplněná Matice je k nahlédnutí v příloze 1A. Celkem firma pro interní komunikaci 

využívá 12 kanálů. Nejdůležitějšími kanály jsou maily, Vehco a BOZP školení řidičů. 

Bližší pozornost si zaslouží kamionový systém Vehco, skrz který získávají řidiči potřebné 

informace. Vehco totiž slouží nejenom jako forma komunikace mezi dispečerem a řidičem, 

                                                 

101 BOZP je zkratka sousloví Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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ale také jako digitální tachograf102. Další takový nástroj pak představuje takzvaná 

“Šoférka”103 v dánské centrále společnosti. Jako kanál, který nejvíce ovlivňuje zaměstnance 

v kanceláři, určili shodně Kuchyňku. 

 

2.3.2 Rozhovory 

V rámci výzkumu situace uvnitř společnosti DAUCZECH proběhly 3 rozhovory. 

Celkem bylo zapotřebí zjistit odpovědi na potenciální problémy identifikované při prvních 

setkáních v rámci přípravy práce. Níže nalezneme pár nejzajímavějších relevantních citací, 

které jsou nápomocné výzkumu a pochopení potenciálního problému ve firmě.   

Jedním z největších neduhů bylo pnutí uvnitř společnosti mezi dvěma celky, tedy 

zaměstnanci v kanceláři a řidiči v kabinách na silnicích. Při upozornění na tento fakt 

mi odpověděl Radek Flégl následovně:  

 

„Mnozí řidiči necítí sounáležitost s firmou. Není tomu tak jen u nás, ale v celé Evropě. 

Je to současný problém kamionové dopravy západního světa navázaný na nedostatek řidičů. 

Před deseti lety, při budování firmy, si obě dvě strany uvědomovaly vzájemnou důležitost. 

Jak rostla poptávka po pracovní síle, řidiči získali pocit, že jsou ta nejdůležitější část firmy. 

Jsou samozřejmě důležití, ale řečeno vojenskou terminologií, kdyby nebylo lidí v týlu, seděli 

by za volantem prázdných vozů a nejeli by nikam.“ 

Při zjištění potenciálního dělení společnosti přišla řeč na samotné vnitrofiremní vztahy: 

 

„Spousta nových řidičů říká, že ve firmě jsou špatné vztahy. Dříve to byl jeden kolektiv. 

Zkušený zaměstnanec dostal na starost nováčka a provedl ho fungováním firmy. Poznali se 

a fungovalo to lépe.“ 

 

 

  

                                                 

102 Nástroj, který zaznamenává jízdu, přestávky a tak dále.  
103 Jedná se o místo, kde se mohou řidiči osprchovat a uložit si své věci. Z pohledu interní komunikace se jedná 
o variaci na informační kanál “kuchyňka”.  
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Pokud jsou vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci napjaté, jedním z řešení bylo tedy zjistit, 

jak firma získává nové lidi. Na otázku, zdali se změnil způsob získávání nových 

zaměstnanců, odpověděl Radek Flégl následovně:  

 

„Před lety se hlásili lidi, protože měli pozitivní reference. Dříve se více setkávali. Potom ale 

přišla ochranářská opatření ekonomicky nejsilnějších států EU, která významnou měrou 

ovlivňují každodenní život řidičů. Dříve bylo běžné, že se spolu řidiči setkávali na parkovišti 

a seznamovali se. Dnes kvůli změnám v legislativě, kdy je zakázáno být během dlouhých pauz 

u vozidla, toto setkávání zmizelo. Tedy místo toho, aby společně trávili čas, jsou schovaní, 

aby nedostali pokutu.“ 104 

Pokud tedy přestalo chodit tolik lidí na doporučení, jakým způsobem získává firma 

zaměstnance? 

 

„Všichni řidiči přišli na doporučení. Když jsem chtěl dát inzerát, ostatní řidiči mi říkali, ať 

to nedělám, že nepřijdou dobří zaměstnanci.“ 

Na doplňující otázku k tématu přijímání nových zaměstnanců odpověděl následovně:  

 

„Chtěl bych zjistit důvod, proč nedoporučují lidi. Řidiči se zřejmě bojí doporučovat, možná 

mají pocit, že by přišli o práci.“ 

Během vyplňování Matice interní komunikace zmínil Radek Flégl, že zaměstnanci nesdílejí 

informace, když se něco ve firmě stane. Současně s tím také zmínil, jak často v práci 

komplikují vztahy drby: 

 

„Rád bych nejdříve řekl, že, až na jednu výjimku, máme na řidiče štěstí, neporušují klíčová 

pravidla a pracují dobře. Přesto, když se něco stane, nedozvím se to hned a popravdě. Tvrdí, 

že na sebe nechtějí donášet. Bohužel se ale mezi sebou často pomlouvají.“ 

  

                                                 

104 Jedná se o ochranářská opatření, spojená se zákonem: č. 561/2006 ;  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) ze dne 15. března 2006 
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Jak se tedy nakonec dozvíte informaci ohledně problému? 

 

„Je jedno, jaké věci se stanou, kdo si co vymyslí, ale nakonec mi vždycky někdo pravdu 

řekne. Jenomže takové informace nemůžu použít, protože pak bych o tento kanál přišel. 

Snažím se je dostat do stavu, aby mi chtěli vždycky říkat pravdu sami.“ 

Celou problematiku uzavírá ještě názor vedoucí účetního oddělení společnosti 

Lenky Fléglové: 

 

„Řidiči chodí za většími penězi. Jedna třetina z nich má nízkou finanční gramotnost, která 

má za následek insolvence a exekuce. I když je s tím spojená administrativní práce, snažíme 

se jim i přesto vycházet vstříc a pomoci.“ 

 

2.3.3 Pozorování prostředí a chování zaměstnanců ve firmě DAUCZECH s.r.o. 

Další krokem bylo pozorování zaměstnanců na různých firemních akcích.  

 

2.3.3.1 Vánoční večírek – Večeře v restauraci v centru Teplic  

Tradičního vánočního večírku se zúčastnili všichni zaměstnanci od dispečerů přes účetní 

oddělení až po manažera společnosti, a to i s jejich partnerkami a partnery. Atmosféra byla 

velmi přátelská a klidná. Během akce se důkladně dbalo na vynechání pracovních témat. 

Akce se zúčastnilo celkem 17 lidí, z toho dvě třetiny byli zaměstnanci, a zbytek jejich rodina. 

Vánoční večírek probíhal volně. To jediné, k čemu byla akce využitá, bylo stmelení vztahů. 

Jediný bod programu představovala úvodní řeč manažera firmy a následné předání 

vánočních dárků zaměstnancům.  

2.3.3.2 BOZP - bezpečnost práce a zdraví práce 

Školení řidičů proběhlo v teplickém hotelu Prince de Linge v prosinci roku 2017. Účast na 

školení byla pro zaměstnance povinná. Samotná akce probíhala na dvě etapy. První etapa 

byla věnována legislativě a bezpečnosti práce. Během této doby byla přítomným k dispozici 

možnost dojít si pro studené nealkoholické nápoje. Po skončení novinek a představení 

aktuálních zákonů platných pro rok 2018 proběhl oběd. Po společném obědě proběhla druhá 

polovina školení, ta byla věnována novinkám o firmě a zhodnocení uplynulého roku. 
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Zatímco školitelé si přílišnou pozornost publika neužili, když se slova ujal manažer 

společnosti Radek Flégl, v sále zavládlo ticho. To rušily jenom občasné upřesňující dotazy 

zaměstnanců. Během školení kladl zaměstnancům na srdce, aby problémy a věci, co jim 

komplikují práci, říkali přímo jemu a ne svému kolegovi. Stejně tak je prosil o sounáležitost, 

že když se někde něco stane, je dobré to nahlásit, protože se díky tomu mohou vyhnout 

podobným komplikacím i jejich kolegové. Obecně bylo vidět, že samotní řidiči mají mezi 

sebou neformální vůdce, které vzájemně respektují. Největším úspěchem školení vidím 

v tom, že většina zaměstnanců cítí vůči manažerovi společnosti respekt.     

 

2.3.4 Dotazníkové šetření  

Dotazníky byly rozdány zaměstnancům na výše zmíněném celofiremním školení 

bezpečnosti práce, které firma pořádá jednou do roka. Z 56 rozdaných anonymizovaných 

dotazníků se vrátilo 53 vyplněných. Dotazník se skládal z celkem 16 otázek, z toho bylo 

13 uzavřených a 3 otevřené. Otázky byly vytvořeny dle již popsané teorie a konzultace 

s vedením společnosti DAUCZECH. Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění dvou 

klíčových faktorů pro tvorbu interní komunikace. Prvním faktorem byl vztah zaměstnanců 

ke společnosti DAUCZECH a druhým jejich názor na současnou interní komunikaci. 

Jak je napsáno v teoretické části, do dotazníku byly při jeho tvorbě zařazeny tyto tři typy 

otázek: meritní – celkem 13, identifikační – celkem 1, kontrolní – celkem 2. Vzhledem 

k publiku, které dotazníky vyplňovalo, bylo rozhodnuto nezařadit do samotného dotazníku 

pomocné otázky. Nebylo třeba ani kontaktních otázek vysvětlujících problematiku, ani těch 

filtračních, vzhledem k tomu, že se jednalo o řidiče společnosti, kterých je ve firmě na stejné 

pozice necelých šedesát. Ti totiž tvoří jednu specifickou, jasně určenou cílovou skupinu, 

pro kterou to nebylo nutné.  

Prázdný dotazník, který byl rozdán zaměstnancům společnosti, je k nahlédnutí v příloze 2A. 

Kompletní data z dotazníku jsou v příloze 2B. Seznam otázek a jejich typy hodnotících škál 

jsou přiloženy na konci této práce.  

 

  



 

 

52 

2.4 Analýza dat 

Ze zjištěných dat vyplývá, že většina zaměstnanců je ráda, že pracuje pro DAUCZECH. 

Někteří zaměstnanci pracují ve firmě již od jejího vzniku. Z pozorování a dotazníkového 

šetření vyšlo najevo, že firma má velkou důvěru zaměstnanců. Pouze pro 7 z nich není 

důležité, že pracují zrovna pro ni. Ze získaných dat vyplývá, že zaměstnanci mají velmi 

pozitivní vztah k firmě. Přestože na trhu s kamionovou dopravou není dostatek pracovních 

sil a firmy bojují o řidiče, z 53 dotázaných více než 55 % pracuje pro firmu déle než 2 roky. 

Z toho dokonce více než polovina pracuje pro firmu déle než 5 let. Nejvíce informací 

dostávají řidiči společnosti skrz telefon a Vehco. Během rozhovorů s manažerem společnosti 

vyšlo najevo, že většina řidičů přišla do firmy na doporučení.   

Z rozhovorů a pozorování je vidět, že jsou ve firmě dvě skupiny zaměstnanců. Jedna jsou 

řidiči, kteří většinu času tráví za volantem na cestách po Evropě. Druhá má na starosti práci 

v kanceláři. Je poznat, že i vnitřně je tento fenomén rozdělení ve společnosti cítit. Rozhovory 

odhalily, že lidé, co sedí v kanceláři, jsou více vystaveni stresovým situacím. Radek Flégl, 

manažer společnosti, dokonce cítil potřebu na to veřejně upozornit na BOZP školení, které 

proběhlo v prosinci 2017.  

Z dotázaných odpovědělo 22, že v jejich práci vznikají problémy spojené se špatnou 

komunikací. K tomu, jaké problémy vznikají, se vyjádřilo pouze 11 z nich. Z jejich odpovědí 

je vidět, že se nejčastěji jednalo o chybné, špatně předané či nedostatečné informace. Pro dva 

z respondentů bylo důležité upozornit na problémy ve firmě. Jeden na otázku 

číslo 5 odpověděl: “Drby”. Druhý zas na poslední otázku číslo 16 odpověděl, že vznikají 

problémy kvůli “Drbům”.  

Z dotazníkového šetření i předchozích pozorování vychází, že zaměstnanci jsou rádi, 

že pracují zrovna pro tuto firmu. Základním rámcem pro tvorbu strategie je tedy nutnost 

vyřešení dvou klíčových problémů identifikovaných v průběhu výzkumu ve firmě, a to: 

1. Firma se potýká s nedostatečně definovaným přístupem ke strategické interní 

komunikaci.  

2. Přestože zaměstnanci mají k firmě pozitivní vztah, nejsou včas ochotní s 

problémy přímo chodit za vedením společnosti. 
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Společnost již v průběhu let absolvovala růst, který vedl k zvětšení zátěže jak 

pro zaměstnance v týle, tak náročnost na vedení a hlavně na předávání potřebných informací 

mezi zaměstnanci. Z toho vychází, že původní hypotéza, že i menší a středně velká firma 

potřebuje strategický přístup k interní komunikaci, je správná. 

 

2.5 Vytváření strategie pro DAUCZECH s.r.o.  

Na základě informací získaných v kapitole Analýzy dat, můžeme nyní navrhnout řešení dvou 

identifikovaných problémů. Prvním krokem přípravy strategie bylo vypracování SWOT 

analýzy firmy, ta je k nahlédnutí na konci této kapitoly. Součástí samotného strategického 

řešení je navržení nového přístupu k interní komunikaci ve firmě a otevření nového kanálu 

pro zaměstnance tak, aby se nebáli o věcech mluvit. Oba problémy vyřešíme aplikací 

teoretických poznatků. Návrh strategické interní komunikace pro DAUCZECH se skládá 

ze tří částí. 

2.5.1 Změna přístupu k interní komunikaci 

První částí je návrh zlepšení komunikace mezi dispečery a řidiči. Rád bych navrhl firmě 

naplánovat setkání dispečerů s vybranými řidiči, jejichž úsudku důvěřuje a zná je. Je vidět, 

že jsou mezi nimi lidé, kterým ostatní řidiči důvěřují. Společně s nimi by měla specifikovat 

a vytvořit komunikační kód, který bude oběma stranám vyhovovat. Z dotazníkových šetření 

i rozhovorů se zaměstnanci totiž vyplynulo, že řidiči a dispečeři mají například rozdílný 

přístup ke zkratkám. “Vykl.” - sice můžeme pochopit jako vykládku nákladu, ale taky jako 

jméno kontaktní osoby. Je také důležité setkání dobře komunikovat směrem do firmy. 

Kromě pozvání předem vybraných řidičů, doporučuji dát možnost účastnit se schůzky 

i zbytku zaměstnanců. Díky tomu, že se budou dispečeři a řidiči podílet na vytváření kódu, 

je větší šance, že obě skupiny budou společně stanovený přístup dodržovat. 

Další změnu bych rád navrhl k organizaci zavedení pravidelných setkání. Je vidět, 

že společnost již vyrostla z původní malé na střední firmu. Během tohoto procesu ale 

přestává fungovat přirozené předávání informací, a tak doporučuji zavést pravidelné 

setkávání kanceláře. Podobné schůzky nemusí být dlouhé, vhodné na to jsou dny, kdy bývá 

méně agendy. Je jasné, že vždy je potřeba, aby zvláště v dopravě byli dispečeři na příjmu. 

Přesto se mohou střídat na schůzkách. Její frekvence může být buď jednou za týden, nebo 
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jednou za čtrnáct dní. Podobné schůzky, na kterých se projdou aktuální úkoly, aktualizují se 

ty minulé, zjistí se stav dodavatelů či další věci, se kterými se zaměstnanci potýkají, dokáží 

divy. Navíc je to i prostor pro zaměstnance z kanceláře projevit svůj názor, případně se na 

něco zeptat. U schůzek dále ještě zůstanu.  

Rád bych doporučil manažerovi společnosti zavést pravidelné setkání se svými zaměstnanci 

na osobní úrovni. Na těchto schůzkách by měl dát v bezpečném soukromém prostředí šanci 

zaměstnanci říci, zdali je všechno v pořádku, jestli potřebuje s něčím pomoci, nebo mu něco 

v práci nevyhovuje. Na podobné krátké rozvojovo-informační statusy stačí vyhradit 

20 minut. Jejich frekvence by měla být, alespoň s nově příchozími do firmy, jednou měsíčně. 

U zaměstnanců, kteří jsou ve firmě již delší dobu, je možné frekvenci snížit na jednou 

za dva měsíce. Z dlouhodobého hlediska je těchto 6 schůzek do roka využitých pro každého 

zaměstnance velmi výhodnou investicí. Dokáží totiž identifikovat problémy, zlepšit 

pracovní výkon či upravit pracovní náplň tak, aby byl zaměstnanec spokojenější a dosahoval 

tak lepších výkonů.  

Posledním krokem k úspěšné interní komunikaci je dle mého názoru změna pohledu vedení 

firmy na interní komunikaci jako takovou. Tomu stačí nový pohled na školení a fungování 

firmy jako jednoho celku. Tomu pomůže, pokud se na samotný proces komunikace bude 

dívat jako na samostatnou jednotku. Firma nevyužívá plný potenciál většiny svých kanálů. 

Doporučuji zapřemýšlet o možné změně přístupu například k BOZP. Jedná se o jedinečnou 

celofiremní příležitost zjistit názor zaměstnanců na fungování firmy za uplynulý rok. Mimo 

jiné například zasedací pořádek u kulatých stolů během BOZP, kdy mají všichni sledovat 

přednášejícího, přesto třetina z nich sedí zády, podporuje jejich nepozornost a rušení během 

školení. Doporučil bych také během tohoto školení zavést kuřácké pauzy. Také bych 

doporučil nabízet nápoje k osvěžení pouze během přestávek. Neustálé chození zaměstnanců 

pro kávu, nealkoholické nápoje a na cigaretu působí rušivě. Přestože se jedná o povinné 

školení dané zákonem, měla by na něj firma pohlížet jako na kanál interní komunikace. 

To platí i o ostatních kanálech, které firma nyní využívá. 
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2.5.2 Navržení nového komunikačního kanálu 

Druhým identifikovaným problémem byla neochotna včas oznamovat problémy přímo 

vedení společnosti. Vzhledem k tomu, že změna prostředí a vnímání interní komunikace je 

dlouhodobý proces, doporučuji vytvořit nový kanál, který situaci vyřeší do doby, dokud se 

stav ve firmě nezmění. Pracovním názvem pro tento kanál je “black box” - jedná se o místo, 

kam by mohli zaměstnanci nepotvrzené obavy a drby posílat. Vedení společnosti by pak 

dostalo anonymizovanou zprávu, ke které by se mohlo veřejně vyjádřit. Případně, pokud by 

se jednalo o závažný problém, situaci okamžitě začít řešit.  

Existuje několik různých technických řešení, jak tento kanál zavést. Většina zaměstnanců 

firmy netráví čas na jednom místě, ale cestuje po celé Evropě. Tomu je zapotřebí nástroj 

přizpůsobit. Existují dvě různá řešení, která doporučuji zvážit a probrat se zaměstnanci 

firmy. Prvním řešením je využití SMS brány, která by umožňovala poslat SMS, která by 

přišla manažerovi společnosti bez známého odesílatele. Ten by získal zprávu a mohl na ní 

reagovat ať už mailem, nebo telefonem. Druhou variantou je vytvořit jednoduchou nativní 

aplikaci, která by byla nainstalována na všech firemních telefonech. Vzhledem k tomu, 

že nejenom zaměstnanci v kanceláři, ale i řidiči mají u sebe stále firemní telefon, jedná se 

o nejjednodušší způsob, jak k nim možnost okamžité komunikace dostat. Tato aplikace by 

umožňovala rychlou komunikaci a v případě potřeby na sdělení veřejně reagovat. Podoba 

i vlastnosti kanálu by bylo nejlepší doladit přímo s řidiči. Přesto nejdůležitějším prvkem 

tohoto kanálu zůstává případná reakce vedení. Bude jen potřeba odolat touze zjistit, kdo 

informaci poslal a případně ho za to trestat. 

Součástí komunikace tohoto kanálu by pak měla být možnost zprávy, která může být poslána 

všemi kanály interní komunikace společnosti DAUCZECH s.r.o. Ta by měla obsahovat 

prohlášení manažera firmy a vysvětlení, proč kanál vzniká a jak se k němu došlo. 

Nejdůležitější bude přesvědčit zaměstnance, že kanál je postaven pro ně tak, aby se jim lépe 

pracovalo a fungovalo. Možným rozšířením kanálu, například o možnost připojit své jméno 

nebo nahlášení vlastní problém, je pak věcí vedení samotné firmy. Součástí komunikace 

by ale měl být důraz na touhu firmy po zjišťování problému ideálně hned, co se stanou. 

Díky tomu se dá na situaci lépe reagovat. 
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SWOT analýza 

 

 

2.6 Zpětná vazba společnosti 

Společnost DAUCZECH s.r.o. uvítala mé návrhy na zlepšení interní komunikace. Dohodl 

jsem se se společností, že budeme dále pokračovat v implementaci navrhovaných změn. 

Jejich rozsah a strukturu, budeme operativně řešit. Dále mě společnost pověřila 

rozpracováním technického řešení navrhovaného kanálu pro komunikaci se zaměstnanci, 

takzvaného nástroje “black box”. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se pokusil podívat na vlastní znalosti a vědomosti z oblasti mezilidské 

a interní komunikace optikou teoretických poznatků různých autorů a akademiků 

zabývajících se firemní komunikací. Proto jsem si položil dvě základní otázky – má smysl 

používat a investovat čas a prostředky do interní komunikace i pro malé a střední podniky? 

A za druhé: dokážou správně nastavené komunikační kanály vyřešit problémy nedostatečné 

vnitrofiremní komunikace? Díky Radkovi Fléglovi a společnosti DAUCZECH s.r.o. jsem 

získal prostředí, ve kterém jsem se mohl pokusit odpovědi na svoje otázky nalézt. 

Přestože jsem byl nakonec limitován omezeným rozsahem bakalářské práce a nezvládl si tak 

svoje předpoklady a poznatky ověřit v praxi, odpovědi jsem nalezl. Během prezentace 

zjištěných výstupů a navržené strategie mi reakce vedení firmy potvrdila původní premisy.  

Od okamžiku, kdy jsem zjistil, že se lze teoreticky i prakticky zabývat přístupy 

k vnitrofiremní komunikaci, věděl jsem, že to je téma, které chci blíže prozkoumat. 

Marketingová komunikace je nástrojem, jak z externího prostředí získat více prostředků. 

Interní komunikace je přitom nástroj zaměřený na maximalizaci zisku z již existujících 

vlastních prostředků. Její dopady jsou stejně důležité, nebo v některých případech 

i důležitější než dopady marketingové komunikace. Čím víc roste společnost, tím víc se 

zvedá potřeba strategického přístupu k interní komunikaci. Doufám, že poznatky a teorie, 

které jsem v rámci této práce shromáždil, pomůžou nejenom společnosti DAUCZECH s.r.o. 

k lepší vnitřní komunikaci. Byl bych velmi rád, kdyby moje práce pomohla dosáhnout cíle 

manažera firmy Radka Flégla, který by chtěl dostat své zaměstnance do stavu, že mu 

vždycky budou chtít říkat včas pravdu. 

V rámci své práce jsem aplikoval celou řadu metodologických přístupů. Pro lepší pochopení 

firemního prostředí a stavu interní komunikace jsem se rozhodl využít následující metody:  

Matici interní komunikace – díky níž jsem zjistil aktuální stav interní komunikace ve 

firmě; 

Rozhovory – ty mi pomohly pochopit chování a důvody vnitřního pnutí mezi zaměstnanci; 

Pozorování – skrz které jsem si potvrdil dříve i později vzniklé poznatky; 

Dotazníkové šetření – které mi ukázalo pohled na vedení a komunikaci z druhé strany.   
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Největší výzvou byl odstup od samotného komunikačního procesu. Přestože jsem 

byl pozván a domluven vedením, musel jsem vnímat celou situaci a problémy zvenku. 

Musel jsem najít optimální řešení nejenom pro vedení firmy, ale pro celou společnost, 

a podrobně také analyzovat a přijmout, že není potřeba změnit jenom přístup zaměstnanců. 

Mojí povinností jako poradce tak bylo pomoci vedení společnosti vidět firmu i je samé, 

v novém světle.  

Práce byla od začátku stavěna tak, aby ti, co nemají hlubší znalost v oblasti interní 

komunikace, práci dokázali pochopit a v případě potřeby poznatky také aplikovat. 

Tomu kromě popsané teorie napomáhají příklady z praxe, a to jak v teoretické části na 

příkladech případových studií, tak i podrobná případová studie v praktická část práce. 

Kromě toho jsem se také v práci snažil vytvořit jednotný přístup k jednotlivým 

komunikačním kanálům interní komunikace. Ten totiž zatím v českém prostředí chybí. 

Doufám, že má práce aspoň prozatímně toto vakuum vyplní i přesto, že se jedná pouze o 

výčet těch nejdůležitějších formálních kanálů, které se v interní komunikaci využívají.  

Samotná cesta za výstupy z této práce, četba odborné literatury, provádění výzkumů, 

příprava strategie i její následná prezentace firmě byla cestou za hlubším pochopením interní 

komunikace jako celku. Samotné klíčové otázky práce, zdali má smysl využívat interní 

komunikace i pro malé a střední podniky, odpovídám, ano. Dokazuje to kapitola 

Analýza dat, viz praktická část této práce. Protože v okamžiku, kdy se firma mění z malé 

na střední, a poté na velkou, může absence strategického přístupu k interní komunikaci 

způsobovat střety a problémy, kterým by šlo předejít. Z teoretických poznatků je vidět, 

že správně nastavené komunikační kanály, dokáží vyřešit problémy vnitrofiremní 

komunikace. Doufám, že se společnosti DAUCZECH podaří vstup do nové éry 

strategického přístupu k interní komunikaci a věřím, že k tomu již samotným připuštěním, 

že s ní potřebuje pomoci, má velmi dobře nakročeno. 
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Summary  
In my bachelor thesis, I tried to look at my own knowledge from the field of interpersonal 

and internal communication through the optics of the theoretical knowledge of various 

authors and academics which deals with corporate communication. To do so, I have put forth 

two fundamental questions. Firstly, Is it worth it to use and invest time and resources in 

internal communication as well as for small and medium businesses? And secondly, are 

correctly set communication channels solving the problems of inadequate internal 

communication? Thanks to Radek Flégl and DAUCZECH s.r.o. I have acquired an 

environment in which I can try to find answers to these questions. Although I was limited 

by the scope of my bachelor thesis and had not managed to verify my assumptions and 

knowledge in practice, I ultimately found the answers. In fact during the presentation of the 

findings and proposed strategy, the reaction of the company management confirmed the 

original premise. 

 

From the moment I discovered that I could deal with internal communications both 

theoretically and practically, I knew it was a topic that I wanted to explore further. Marketing 

communication is a tool for getting more resources from the external environment. Internal 

communication is an instrument aimed at maximising profits from existing, already owned 

funds. Its impacts are equally valuable or, in some cases, more important than the impacts 

of marketing communications. The more the company grows, the more the need for a 

strategic approach to internal communication increases. I hope that the knowledge and the 

theory I have gathered in this work will help DAUCZECH s.r.o. better their internal 

communication. I would be delighted if my work helped reach the goal of manager Radek 

Flégl, who would like to get his employees to the state where they would always want to tell 

him the truth on time. 

 

In my work, I applied a wide range of methodological approaches. To better understand the 

corporate environment and the state of internal communication today, I decided to use the 

following methods: 

Internal communication matrix: to learn the current state of internal communication; 

Interviews: for better understanding reasons for internal tensions among employees; 

Observations: through which I have confirmed earlier and later findings; and 
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Questionnaire survey: which showed me a view of leadership and communication from the 

other point of view. 

 

The biggest challenge was to distance myself from the communication process itself. 

Although I was invited and appointed by management, I had to interpret the whole situation 

and problems from the outside. I had to find the optimal solution not only for company 

management, but for the whole company. I needed to analyze and accept in detail that there 

only needs to be change in the employees' approach. My duty as counsellor was to help the 

company's management see the company and themselves in a new light. 

This work has been built from the beginning for those who have little knowledge of internal 

communication, so they can apply it themselves if necessary. In addition to the described 

theory, examples from practice, both in the theoretical part with case studies mentioned and 

a detailed case study, are included in the practical part of the thesis. Furthermore, I also tried 

to create a unified approach to individual communication channels of internal 

communication, an element missing from Czech environments. I hope that the work is at 

least temporarily filling into this vacuum, even though it is only a list of the most important 

formal channels used in internal communication. 

 

The outputs of this work, the reading of professional literature, the conduct of research, the 

preparation of the strategy and its subsequent presentation to the company was the way for 

a deeper understanding of internal communication. The very key issues of the job is: does it 

makes sense to use internal communication for small and medium-sized business? I answer 

yes. This is evidenced by the chapter Data Analysis. Because when a company changes from 

small to medium and then to large, the absence of a strategic approach to internal 

communication may cause conflicts and easily avoidable problems. From the theoretical 

knowledge, it can be seen that properly configured communication channels can solve the 

problems of in-house communication. I hope that DAUCZECH will be able to enter the new 

era of a strategic approach to internal communication and I believe that it is very progressive 

of them to do so by admitting they need help. 
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