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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá tématem vnitrofiremní komunikace. Zvolené téma 

považuji za vysoce aktuální, zejména v dnešní p�einformované dob�, kdy je pro správný 

chod organizace a optimální pracovní výkon všech jejích zam�stnanc� nutné nastavit 

správné podmínky pro funk�ní komunikaci pracovník� s jejich nad�ízenými i mezi sebou 

navzájem. �ada sou�asných autor� z oblasti managementu a personalistiky se tématu 

vnitrofiremní komunikace v�nuje a upozor�uje ve svých publikacích na zásadní význam 

vnitrofiremní komunikace v každodenním život� organizace. St�žejní kapitoly týkající se  

tématu je možné nalézt tak�ka v jakékoli literatu�e zam��ené na �ízení a rozvoj lidí ve 

firmách. Všichni auto�i se shodují, že vnitrofiremní komunikace ovliv�uje vztahy mezi 

lidmi v organizaci i v jejím okolí, podílí se na image firmy a rovn�ž na výkonnosti              

a konkurenceschopnosti firmy. Nedostate�ná komunikace (z jakýchkoli p�í�in) narušuje 

sociální atmosféru, vede k pocit�m nejistoty zam�stnance a snižuje pracovní nasazení. (10) 

I p�es stálé zd�raz�ování významu vnitrofiremní komunikace je v dnešní dob� možné se ve 

firmách a organizacích setkat s podce�ováním závažnosti a složitosti sd�lování a p�ijímání 

informací a v d�sledku toho pak i se vznikajícími r�zn� závažnými organiza�ními 

problémy.       

Diplomová práce shrnuje základní odborné poznatky na téma obecné                       

a vnitrofiremní komunikace, ve své praktické �ásti odpovídá na otázku, na jaké úrovni je 

ve vybrané organizaci systém vnit�ní komunikace, zda je pln� funk�ní, eventuáln� ve 

kterých jeho oblastech je možné organizaci doporu�it provést zm�ny tak, aby byl tento 

systém optimáln� nastaven. Zám�rem je poskytnout managementu organizace nám�ty pro 

další rozvoj a zlepšování. Pro obdobná sociální za�ízení p�sobící v regionu se tato analýza 

organizace m�že stát inspirací a návodem p�i budování vlastního systému vnitrofiremní 

komunikace. Využít diplomovou práci a záv�ry z ní pramenící budou moci p�ípadn� 

všichni manaže�i a vedoucí pracovníci sociálních a zdravotnických institucí jako p�íklad 

dobré praxe a obecný návod pro správné nastavení funk�ní interní komunikace.  

Pro diplomovou práci jsem si vybral organizaci Sociální služby Lanškroun - 

Domov pro seniory, která p�sobí v mém rodném m�st� jako jediné za�ízení pe�ující           

o seniory v obci, a poskytuje jak ústavní, tak terénní služby starým a zdravotn� postiženým 

ob�an�m. K uvedené volb� m� vedl p�edevším fakt, že zmín�ná organizace získala 

nedávno v  rámci �ádné inspekce kvality sociálních služeb plných 144 bod� ze 144 
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možných, na rozdíl od sedmi okolních domov�, které požadavky standard� kvality 

napoprvé nesplnily. Zajímalo m�, jak v takto výborn� ohodnocené instituci, kterou je 

možné na základ� uvedeného bodového zisku jist� považovat za p�íklad dobré praxe, 

funguje systém vnitrofiremní komunikace a jak je konstruován. V organizaci Sociální 

služby Lanškroun jsem absolvoval i odbornou praxi v �ízení v rámci studia na Univerzit� 

Karlov�, a  tato skute�nost rovn�ž ovlivnila moji volbu. 

Diagnostický proces ukázal, že interní komunikace v organizaci je skute�n� na 

velmi dobré a funk�ní úrovni. Uvedené tvrzení vyplývá jednak z analýzy poskytnuté 

vnitrofiremní dokumentace a internetových a intranetových stránek Domova pro seniory   

v Lanškroun�, ale také z  rozhovoru s jeho �editelem a z dotazníkového šet�ení mezi 

zam�stnanci, kte�í vyjád�ili p�evážn� vysokou míru spokojenosti s komunikací ve firm�. 

Protože však žádná organizace není „stacionární“ a vždy se vyvíjí a protože je vždy nutné 

její silné stránky posilovat a naopak slabé stránky co nejvíce eliminovat, navrhuji 

v záv�re�ném hodnocení organizaci n�kolik doporu�ení a nám�t�, které mohou vést k další 

optimalizaci vnitrofiremní komunikace a ješt� vyšší spokojenosti zam�stnanc� s jejím 

využitím. 
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Abstract 

 This thesis is focused on intracompany communication. I personally consider this 

topic as quite "up-to-date", especially in current information age, when there is an urgent 

need to set up right conditions for functional communication between workers and their 

superiors and workers themselves to achieve precise function of organization and optimal 

work performance of all employees. Quite a few contemporary authors of management and 

human resources focused books, discusses the topic of intracompany communication and 

in their publications, they point out its fundamental meaning in everyday life of an 

organization. Principal chapters about this topic can be found in almost any literature, 

which is concerned in management and human resources development in companies. All 

the authors agree that intracompany communication influences interpersonal relationships 

among both people working in organization and people outside, who participate in 

company image, performance and competitivness. Insufficient communication (from any 

reason) dangerously disturbs social climate, leads to feelings of uncertainty and lowers 

work enthusiasm. Though continual emphasis on intracompany communication meaning, it 

is common to meet critical underestimation of  importance and complexity of information 

sharing and recieving process in many companies, nowadays. As a result, these companies 

can meet many rising problems of different seriousness.  

 Thesis summarizes basic expert knowledge about intracompany communication 

and in its practical part, answers the question on which level is system of intracompany 

communication in chosen company - how it works, eventually the thesis discusses if there 

exist any possibilities to improve this system to optimal status. Aim is to provide 

management of the organization with topics and ideas for further development and 

improvement. For similar public facilities, which offer their services in the same region, 

this thesis can become inspiration or sort of a guide for building own system of 

intracompany communication. Every manager or management member of social or 

mediacal institution can use this thesis or conclusions achieved in it as an example of good 

practice and general guide for correct set up of functinal internal communication.  

For my thesis I have chosen company "Social Services Lanškroun - Retirement 

Home", which provides services in my hometown as a sole provider. It provides services 

for senior citizens and people with special needs. My choice has been influenced especially 

by the fact that within social services quality inspection has this organization recently 
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achieved 144 points from 144 possible. Apart from seven similar facilities, which during 

their first audit, did not fulfill requirements of quality standards.  

I was intertested in functioning and construction of system of intracompany 

communication in so highly evaluated facility, which can be, according to excellent point 

performance, called an example of good practice. I have also passed an expert practice in 

management in "Social Services Lanškroun - Retirement Home", which was another 

reason for my choice. 

 Diagnostic process has shown that internal communication in this organization is 

on very high and functional level. This propositions results both from analysis of 

intracompany documentation and web pages of Retirement Home in Lanškroun and from 

discussion with its managing director and from questionnaire survey among employees. 

But because every organization is continually developing and because it is always 

necessary to strenghten its strong points and eliminate all the weak points, in final 

evaluation I propose to this organization some recommendations and topics for discussion, 

which can lead to further optimalization of intracompany communication and even higher 

satisfaction of employees. 
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Úvod 
 

„Komunikace p�edstavuje moc. Kdo se nau�í ji efektivn� využívat, m�že zm�nit sv�j pohled 

na sv�t i pohled, kterým sv�t pohlíží na n�j.“ Antony Robbins (1, str.15) 

 

Diplomová práce si klade za cíl v teoretické �ásti shrnout základní odborné 

poznatky na téma obecné a vnitrofiremní komunikace a ve své praktické �ásti odpov�d�t 

na otázku, na jaké úrovni je ve vybrané organizaci systém vnit�ní komunikace, zda je pln� 

funk�ní, eventuáln� ve kterých jeho oblastech je možné organizaci doporu�it provést 

zm�ny tak, aby byl tento systém optimáln� nastaven.  

V teoretické �ásti práce definuji nejprve podstatu a ú�el komunikace. Popisuji 

prvky komunika�ního procesu a jednotlivé typy a formy komunikace. Další �ást práce je 

zam��ena na vnitrofiremní komunikaci s jejími charakteristickými znaky, typy, cíli, 

formami a prost�edky. Sou�ástí teoretických informací je rovn�ž popis komunika�ních 

tok� a sítí, a charakteristika komunika�ních nástroj�. V teoretické �ásti diplomové práce 

vycházím p�edevším ze studia odborné literatury týkající se obecné a vnitrofiremní 

komunikace.  

V praktické �ásti se soust�e�uji na diagnostiku konkrétní organizace zam��enou na 

vnitrofiremní komunikaci ve vybrané instituci (Domov pro seniory v Lanškroun�), její 

výsledky a zhodnocení. V úvodu praktické �ásti po krátkém seznámení s organizací 

provádím analýzu organiza�ní struktury, analýzu vnitrofiremní dokumentace a obsahu 

internetových a intranetových stránek. V další �ásti se zam��uji na analýzu kvality 

vnitrofiremní komunikace ov��ením spokojenosti zam�stnanc� organizace s interní 

komunikací. V záv�ru praktické �ásti navrhuji instituci doporu�ení pro její další rozvoj      

a p�ípadné odstran�ní nedostatk� v testované oblasti. Dopl�ující informace k tématu jsem 

získal z rozhovoru s jejím �editelem. 

 V diplomové práci ukazuji silné a slabé stránky v oblasti vnitrofiremní komunikace 

v Domov� pro seniory v Lanškroun� a poskytuji jejímu managementu nám�ty pro další 

rozvoj a zlepšování. Pro obdobná sociální za�ízení p�sobící v regionu se tato analýza 

organizace m�že stát jako p�íklad dobré praxe inspirací a návodem p�i budování vlastního 

systému vnitrofiremní komunikace. 
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Teoretická �ást 

1 Obecná komunikace 

1.1 Pojem komunikace 
Slovo komunikace pochází z latinského slovesa „communicare“, užívaného ve 

významu „sdílet n�co s n�kým“, „�init n�co spole�ným“, jež má sv�j p�vod v p�ídavném 

jménu „communis“, znamenající „spole�ný“. Obecn� vzato je komunikace spole�ným 

sd�lováním a p�edáváním, p�edevším pak p�edáváním informací �i myšlenek a názor�, je 

propojením mezi lidmi a dorozumíváním, které �lov�ku umož�uje druhá signální soustava. 

(13) Tuto specifickou vým�nu informací mezi lidskými jedinci lze rovn�ž nazvat užším 

termínem  „sociální komunikace“,  jejíž zásadní odlišností od jiných typ� komunikace je 

skute�nost, že p�enos informace vyžaduje a umož�uje navázání ur�ité spole�né �innosti (9) 

a také dovoluje vzájemné ovliv�ování jednotlivc� nebo skupin. (11)  

1.2 Základní prvky a akté�i komunikace 
      Nejd�ležit�jšími prvky a aktéry každého komunika�ního procesu jsou vlastní 

sd�lení a jejich zdroj, p�íjemce sd�lení a komunika�ní kanál, který byl použit, dále zp�tná 

vazba a v neposlední �ad� i r�zné komunika�ní šumy.  

1.2.1 Sd�lení 
 Sd�lení mají r�zné podoby. P�edm�tem komunikace jsou vždy n�jaká data, 

informace �i znalosti. Samotná data jsou pouhými fakty, informace již dat�m p�id�lují 

význam a nacházejí v nich souvislosti. Umíme-li nabyté informace využít, získáváme 

znalosti. (4) Informace mohou být vyjád�eny (vysílány a p�ijímány) i n�kolika smyslovými 

orgány sou�asn�. Z tohoto hlediska lze zp�sob, jakým sd�lujeme jakoukoli informaci 

n�komu dalšímu, rozd�lit na verbální zp�sob (s použitím slov, v�t) a neverbální zp�sob 

(mimoslovní projevy). Informace o verbální a neverbální složce komunikace jsou tématem 

samostatné kapitoly na str. 16.  

Obsahem komunikace jsou tedy souhrnn� vzato informace, jež dávají do kontextu 

holá fakta a vytvá�ejí tak podmínky pro jejich využití ve form� znalostí. (4) 
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1.2.2 Zdroje a p�íjemci  
Zdroj informace, ozna�ovaný také jako komunikátor nebo mluv�í, vysílá zprávu 

zakódovanou do ur�itých znak� jazyka sm�rem k p�íjemci (v literatu�e se p�íjemce 

ozna�uje rovn�ž jako komunikant), který informaci spolu s jejími významy dekóduje         

a p�ijímá. (1) J. Vysekalová popisuje proces dekódování jako „p�íjemc�v p�eklad vyslané 

zprávy.“ (12, str.146) Nutnou podmínkou úsp�šné komunikace tak logicky je, aby oba akté�i 

komunikace používanému kódu (jazyku) rozum�li. Znamená to volit takový zp�sob 

komunikace, kde použité prost�edky mají pro všechny ú�astníky stejný nebo podobný 

význam a pr�b�žn� též kontrolovat, jak je sd�lení pochopeno (dekódováno) 

prost�ednictvím zp�tné vazby. (9) V opa�ném p�ípad� m�že dojít v d�sledku špatného 

dekódování k chybné interpretaci p�ijímané informace (komunika�ní šumy). To m�že být 

jednou z p�í�in nefungující komunikace. 

            Dva nejvýznamn�jší zp�soby, kterými p�ijímáme sd�lení vyslané mluv�ím, jsou 

vnímání a naslouchání. Vnímání je procesem p�ijímání a zpracování všech podn�t�, které 

k p�íjemci p�icházejí, zatímco naslouchání je zvláštním typem vnímání a zahrnuje p�ijetí     

a zpracování pouze zvukových signál�. (1) P�esné vnímání a pozorné naslouchání jsou tak 

základem úsp�šné komunikace. 

1.2.3 Komunika�ní kanály 
            Informace, p�edevším pak její obsah, proudí k p�íjemci pomocí komunika�ních 

kanál�. Komunika�ní kanály jsou vlastn� konkrétními podmínkami (fyzikálními, 

technickými nebo organiza�ními), jež umož�ují realizaci komunikace. (11) De Vito 

charakterizuje komunika�ní kanál jako „médium, kterým se p�enášejí sd�lení.“ (1, str. 26) 

Takovým kanálem m�že být v p�ípad� ústní formy komunikace osobní rozhovor nebo 

telefon, v p�ípad� písemné formy komunikace fax nebo dopis, v p�ípad� audiovizuální 

formy komunikace instruktážní video. P�i komunikaci se m�že zárove� uplatnit více než 

jeden komunika�ní kanál. Komunika�ní kanály velmi �asto mohou p�edstavovat                 

i jednotlivé komunika�ní prost�edky, o nichž se zmi�uji dále.  

1.2.4 Komunika�ní šumy 
Komunika�ní šumy jsou jakékoli poruchy v komunikaci. Šum je p�ekážkou v p�ijetí 

signálu, je to podle J. A. De Vita „cokoli, co n�jakým zp�sobem zkresluje sd�lení nebo co 

brání v jeho p�íjmu.“ (1, str. 27) Odesílatel a p�íjemce sd�lení se navzájem ovliv�ují, proto 
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vždy dochází k ur�itému zkreslení v p�enosu informace. (9) Šumy a jejich p�í�iny mohou 

podle J. A. De Vita být fyzické, psychologické, fyziologické nebo sémantické, jejich 

základní vý�et ukazuje následující tabulka: (1, str. 27) 

 

 

Typ šumu Definice P�íklady 

Fyzické  Rušivé vlivy pocházející ze zdroj� 

mimo mluv�ího i poslucha�e, které 

omezují fyzický p�enos signál� 

nebo sd�lení 

Jekot projížd�jících aut, šum 

po�íta�e, slune�ní brýle (jestliže 

�lov�ku nevidím do o�í- pozn. 

aut.) 

Fyziologické Vlastní fyziologické bariéry 

mluv�ího nebo poslucha�e 

Vady zraku, sluchu, výslovnosti, 

ztráta pam�ti 

Psychologické Kognitivní nebo mentální 

interference 

P�edpojatost a klamné úsudky       

o druhém (vysílajícím i p�íjemci 

sd�lení), uzav�enost, mylné 

nad�je, extrémní emoce (hn�v, 

nenávist, láska, zármutek) 

Sémantické Rozdíln� pochopené významy Lidé hovo�ící odlišnými jazyky, 

používání žargonu nebo p�íliš 

složitých význam�, kterým 

p�íjemce nerozumí 

Tab. �.1: �ty�i typy šumu (1, str. 27) 

 

 

 M. Tureckiová se taktéž zmi�uje o tzv. poruchách v komunikaci, které krom� 

objektivních p�í�in (nap�. volba nevhodného informa�ního kanálu) nebo subjektivních 

p�í�in (nízká úrove� komunika�ních dovedností komunikujících) mohou vznikat 

p�sobením bariér externí �i interní povahy. (11, str.114) 

 Komunika�ní šumy jsou p�irozenou sou�ástí každé komunikace, jejich škodlivý 

vliv na snižování efektivity komunikace a komunika�ního procesu se však dá vždy do jisté 

míry eliminovat. Jedním z prost�edk� je využívání zp�tné vazby. 
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1.2.5 Zp�tná vazba 
 Zp�tná vazba je vyjád�ením p�íjemce, zda zdrojem vyslané sd�lení pochopil �i 

nikoli. Ukazuje, jaký efekt má sd�lení na svého poslucha�e. V této fázi komunikace se role 

aktér� komunika�ního procesu obracejí: p�íjemce se stává zdrojem a mluv�í 

komunikantem. Zp�tná vazba m�že mít stejn� jako p�vodní sd�lení podobu verbální 

(slovní reakce) nebo neverbální (p�ikývnutí, gesto), m�že být podle náboje pozitivní 

(souhlasná) �i negativní (nesouhlasná). (1) I. Nový upozor�uje na požadavek spolehlivosti 

a srozumitelnosti zp�tné vazby a rovn�ž na fakt, že zp�tná vazba musí být vždy v�cná, 

nikoli osobním útokem na mluv�ího. (9) 

1.3 Modely komunikace           
             Modely komunikace popisují vztahy mezi jednotlivými aktéry komunikace. D�íve 

uplat�ované modely lineární, které komunikaci považovaly za jednostranný akt (mluv�í 

sd�luje a p�íjemce naslouchá), za�aly být postupn� nahrazovány modely interak�ními        

a transak�ními. V interak�ním pojetí se pozice mluv�ího a poslucha�e odd�len� st�ídají:   

(1, str. 18)     

 

mluv�í                    poslucha� 

    poslucha�                    mluv�í 

 

 

Transak�ní pojetí komunikace vidí p�edávání informací jako proces, kdy mluv�í je 

sou�asn� poslucha�em (p�íjemcem) a p�íjemce sou�asn� mluv�ím (zdrojem) v tomtéž 

okamžiku. Vysílání a p�ijímání signál� tak na obou koncích komunikace probíhá zárove�. 

Transak�ní model ukazuje následující schéma: (16) 
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�

Schéma �. 1: Proces komunikace (16) 

 

            Z uvedeného schématu je patrné, že mezi ú�astníky komunikace se vytvá�í ur�itá 

vztahová vazba, která p�enos informace umož�uje a také ur�itým zp�sobem ovliv�uje. (9) 

     

1.4 Cíl a význam sociální komunikace 
Cílem každé komunikace je p�edání informací nebo myšlenek n�komu dalšímu ve 

snaze dosáhnout vzájemného porozum�ní (1, 4) J. A. De Vito uvádí p�t hlavních cíl� pro 

v�tšinu forem komunikace: 

-„u�it se: získávat znalosti o druhých, o sv�t� a o sob�, 

- spojovat: vytvá�et vztahy s druhými, vzájemn� na sebe reagovat, 

- pomáhat: naslouchat druhým a nabízet jim �ešení, 

- ovliv�ovat: posilovat nebo m�nit postoje nebo chování druhých, 

- hrát si: t�šit se z okamžiku prožitku.“ (1, str.33) 

        Význam komunikace také dob�e shrnuje J. Mühlfeit v p�edmluv� ke knize autorky 

I. Horákové: „Komunikace je prost�edek, který lidem umožnil vyniknout. Díky schopnosti 

domluvit se dokázali lidé vytvo�it starov�ké civilizace nebo divy sv�ta. Schopnost 

efektivní komunikace neztratila na své d�ležitosti nic ani v dnešním sv�t� po�íta��             

a internetu. Práv� naopak. Efektivní komunikace tvo�í základ naší moderní spole�nosti. 

P�esto nebo práv� proto, že se sv�t naprosto zm�nil.“ (5, str. 9)    
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1.5 Oblasti sociální komunikace 
Základní oblasti sociální komunikace (M. Tureckiová (11) píše o tzv. typech 

sociální komunikace) rozeznáváme podle po�tu jejich aktér�.  

Vnit�ní rozhovor jedince se sebou samým, vlastní uvažování v nitru �lov�ka, které 

je odrazem ur�itého vnímání a prožitk� jednotlivce, ozna�ujeme jako komunikaci 

intrapersonální. (11) Cílem takové komunikace je p�emýšlení, analýza, lepší chápání sebe 

sama, zlepšení dovedností v oblasti analýzy a �ešení problém�. (1) V rámci intrapersonální 

komunikace „jednotlivec na základ� svých psychických vlastností a stav� a na základ� své 

zkušenosti interpretuje a vyhodnocuje informace a p�ipravuje se k rozhodnutí.“ (11, str.115) 

Komunikace mezi dv�ma osobami (dialog, interview), p�ípadn� v rámci malé 

skupiny, v níž lze udržet osobní vztah s ú�astníky, je ozna�ována jako interpersonální. (11) 

Cílem této komunikace je navazování vztah� a vzájemné ovliv�ování, p�ípadn� vzájemná 

pomoc. N�kdy mluvíme o tzv. debat� �i diskusi. (1) J. A. De Vito a n�kte�í další auto�i 

vy�le�ují komunikaci v malé skupin� samostatn�, s cílem „d�lit se o informace, 

produkovat nápady, �ešit problémy a pomáhat si.“ (1, str.17)  

Pokud je informace p�edávána ve�ejnosti, nap�. zam�stnanc�m podniku (nejedná-li 

se tedy již o jednotlivce nebo malou skupinu), hovo�íme o komunikaci ve�ejné. (11) Cílem 

takové komunikace je zpravidla informovat nebo p�esv�d�ovat o n��em. (1)                     

M. Tureckiová ješt� v rámci tohoto typu komunikace vytvá�í dv� skupiny: komunikaci 

ve�ejnou, kdy na jedné stran� stojí mluv�í a na druhé poslucha�i (ob� skupiny jsou sice 

propojené, ale komunikace nemá individuální charakter) a dále komunikaci masovou (nap�. 

prost�ednictvím médií). (11) 

1.6 Formy sociální komunikace 
Formy sociální komunikace odrážejí prost�edky, které jsou používány k jejímu 

p�enosu. V rámci uvedeného kritéria m�žeme hovo�it o form� komunikace verbální            

a neverbální, formální a neformální, dále o komunikaci p�ímé nebo nep�ímé. 

Rozdíl mezi verbální a neverbální formou komunikace je p�edevším v tom, který 

ze dvou hlavních signaliza�ních systém� je v dané komunikaci využit. Verbální (tedy 

slovní) systém je charakteristický využitím slov, slovních signál�, jejichž zdrojem je 

hlasový orgán mluv�ího a p�íjemcem sluchový orgán poslucha�e. P�íkladem je rozhovor 

mezi vedoucím a zam�stnancem. Verbální komunikace m�že být tedy ústní (mluvená), ale 



 17 

také psaná (dopis, zápis z porady zaslaný e-mailem apod.), slyšená nebo �tená. (11) 

Neverbální (mimoslovní) systém pak reprezentuje všechny ostatní prost�edky, které nejsou 

slovem a p�itom obsahují jakýkoli význam nebo informaci. Sem �adíme mimiku, odmítavá 

�i souhlasná gesta, pohyby t�la, ale i celkový vzhled aktér� komunikace, vzdálenost mezi 

nimi, intonaci �e�i nebo barvu od�vu.  Jedná se o celkové signály, které t�lo vysílá (tzv. 

body language, �e� t�la). (1) M. Tureckiová �lení jednotlivé složky, které se na neverbální 

komunikaci podílejí, na n�kolik skupin: 

1. „kinezika, neboli t�lní pohyby, která se dále d�lí na 

-      mimiku, výrazy obli�eje, 

-      gestiku, pohyby rukou, 

-    pantomimiku (posturologii)- t�lesné postoje, držení t�la a pózy, s nimiž pak dále 

souvisí 

2. proxemika, vyjád�ení t�lesné vzdálenosti v prostoru, 

3. haptika, t�lesné dotyky, 

4. o�ní kontakt, 

5. a další tepelné a �ichové podn�ty, obvykle doprovázející neurofyziologické 

procesy, jakými jsou nap�íklad pocení, �ervenání nebo naopak blednutí.“ (11, str.121) 

       Krom� uvedených složek neverbální komunikace se k této form� komunikace 

po�ítá i tzv. paralingvistika, která zahrnuje neverbální sou�ásti �e�i - intonaci, hlasitost, 

zabarvení hlasu, rychlost mluveného projevu, jeho plynulost a artikulaci. Jiným pojetím 

neverbální komunikace, o kterém se rovn�ž zmi�uje M. Tureckiová, je �len�ní podle typ� 

neverbálních signál� a to na symboly, ilustrátory, regulátory a adaptéry. (11) Autorka také 

upozor�uje na význam neverbální komunikace, kdy v p�ípad� nesouladu mezi verbální      

a neverbální složkou komunikace jsou up�ednost�ovány symboly neverbální, protože 

verbální složka m�že být v�dom� ovládaná. Autorka rovn�ž poukazuje na výzkumy, které 

ukázaly, že až 93 % obsahu komunikace získáváme neverbální formou. Komunikace tedy 

není „pouze to, jak v�ci �íkáme, ale také jak se chováme a jak s partnery jednáme.“          

(4, str.15)  

 Komunikace formální a neformální se odlišuje podílem v�cné nebo vztahové 

roviny na komunikaci. V�cná, nebo také obsahová rovina komunikace, se soust�e�uje 

p�edevším na p�edávání zpráv a p�enos informace, klade nižší d�raz na osobní vztahy, 

pracovní �i osobní sympatie nebo antipatie, zatímco vztahová rovina zohled�uje „kým, jak 
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a s jakým cílem je informace sd�lována, komu je ur�ena a jak je p�ijímána.“ (11, str.112) 

Pokud tedy vedoucí provádí se svým pod�ízeným nap�. hodnotící pohovor, bude 

p�evažovat složka v�cná, zatímco sejdou - li se tito akté�i komunikace na firemním 

ve�írku, m�že p�evládnout více rovina vztahová. Ob� roviny jsou v komunikaci vždy 

zastoupeny ur�itým podílem a záleží na situaci a okolnostech, která z nich bude vyjád�ena 

více nebo mén�. (11) 

Komunikace p�ímá p�edpokládá osobní kontakt aktér� (tvá�í v tvá�) ve stejném 

�ase a prostoru, na rozdíl od komunikace nep�ímé, kde tento kontakt není a která je 

zprost�edkovaná technickými prost�edky (nap�. komunikace p�es telefon, e-mailem, 

ob�žníkem, dopisem atd.). (11) Každá z t�chto forem komunikace má své výhody               

i nevýhody. Výhodou p�ímé komunikace je nap�. možnost ihned reagovat na sd�lení 

mluv�ího (okamžitý zp�tnovazební mechanismus). (4, 11) 

Jednotlivé formy sociální komunikace se zpravidla r�zn� prolínají a kombinují. 

1.7 Kontext sociální komunikace 
 Kontext komunikace ur�uje význam sd�lení v rámci konkrétní situace, a� už mají 

tato sd�lení podobu verbální �i neverbální. De Vito píše, že „tatáž slova nebo totéž chování 

mohou mít úpln� odlišné významy, jestliže jsou použity v odlišných souvislostech.“        

(1, str.21) Sou�asn� rozeznává �ty�i základní kontextová hlediska.  

Fyzický kontext p�edstavuje konkrétní prost�edí nebo prostor, v n�mž se 

komunikace odehrává. (1) Jinak tedy mluvíme kup�. doma a jinak na ve�ejnosti. 

Kulturní kontext odráží „životní styl, p�esv�d�ení, uznávanou stupnici hodnot, 

zp�sob chování a komunikace. Jde o pravidla ur�ující, co je dobré a co špatné v rámci 

ur�ité skupiny lidí.“ (1, str.22) 

Sociáln� psychologický kontext respektuje postavení a vztahy mezi ú�astníky 

komunikace, míru formálnosti a emocionální aspekt. (1) Se svým nad�ízeným budeme 

hovo�it jinak na firemní porad�, nežli s kolegy na víkendové sportovní akci. 

�asový kontext znamená „pozici ur�itého sd�lení nebo signálu v posloupnosti 

událostí.“ (1, str.22) Zcela jiné projevy komunikace budeme mít po úsp�šn� vykonané státní 

zkoušce nebo v situaci, kdy nám ujel poslední vlak. 
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Kontext komunikace tedy ovliv�uje obsah i formu sd�lení. Znalost zásad verbální   

i neverbální komunikace je sou�ástí tzv. komunika�ní zp�sobilosti (fungování komunikace 

a jejího efektivního používání). (1) 

1.8 Komunika�ní prost�edky 
             Komunika�ní prost�edky, tedy konkrétní nástroje komunikace, užívané v osobní          

i firemní komunikaci, je možné d�lit do skupin podle typu využitého komunika�ního 

kanálu. 

      Ústní komunikace m�že být z hlediska formy realizována jako osobní komunikace      

(z o�í do o�í, face to face), tedy komunikace p�ímá, nebo jako komunikace 

zprost�edkovaná. Osobní komunikace pak probíhá jako interpersonální �i ve�ejná. 

Typickým p�íkladem interpersonální osobní komunikace m�že být rozhovor nebo 

v p�ípad� ve�ejné komunikace nap�. ve�ejné prohlášení. Výhodou takové komunikace je 

vysoká rychlost p�enosu informace a možnost rychlé zp�tné vazby. Ur�itou nevýhodou 

bývají nároky kladené na mluv�ího (p�edevším vyjad�ovací a formula�ní schopnosti). 

Prost�edkem ústní komunikace nep�ímé, tj. zprost�edkované (zpravidla technickými 

prost�edky) je nap�. telefon. (4, 11) 

     Písemná komunikace m�že být rukopisná, tišt�ná �i elektronická. Nespornou 

výhodou takové komunikace je možnost archivace údaj�. Zp�tná vazba p�ichází oproti 

ústní komunikaci o n�co pozd�ji, což m�že být považováno za jistou výhodu (je zde 

�asový prostor pro promyšlení a zformulování reakce na sd�lení), ale též nevýhodu (není 

možné na míst� dovysv�tlit nejasná fakta, v d�sledku �ehož m�že docházet n�kdy 

k chybné interpretaci sd�lení). Nevýhodou rukopisné a tišt�né komunikace je také nižší 

rychlost p�enosu informací (oproti ústní komunikaci nebo elektronické) a nároky kladené 

na komunikátora (�asov� náro�n�jší p�íprava). Z uvedených d�vod� je rukopisná a n�kdy       

i tišt�ná písemná komunikace v dnešní dob� v mnoha situacích nahrazována komunikací 

elektronickou. Elektronická komunikace totiž krom� rychlosti p�enosu umož�uje i p�enos 

velkého množství informací najednou k velkému po�tu p�íjemc�. Také zp�tná vazba je 

oproti rukopisné �i tišt�né komunikaci rychlejší. P�íkladem rukopisné komunikace jsou  

osobní dopisy nebo ru�n� psané životopisy od uchaze�� o zam�stnání, tišt�nou komunikaci 

p�edstavují r�zné manuály, brožury, ob�žníky �i v�stníky (jsou ale zpravidla dostupné        
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i v elektronické verzi). P�íkladem elektronické komunikace krom� uvedeného m�že být 

podnikový intranet, e-mailová komunikace, informa�ní databáze a systémy. (4, 11) 

      Audiovizuální komunikace je vlastn� kombinací ústní a písemné komunikace. Jedná 

se o r�zné ilustrace, fotografie, diapozitivy, schémata, grafy a tabulky, které jsou dopl�kem 

ústního projevu, nap�. p�ednášky, ale také nást�nky a tabule (tzv. vizuální management). 

Audiovizuální komunikace je tudíž propojením verbální a neverbální složky komunikace. 

Nevýhodou bývá pom�rn� náro�ná �asová p�íprava, výhodou oproti tomu je její 

ilustrativnost a možnost archivace a opakovaného použití. (4, 11) 

     Komunikace �iny je specifickým komunika�ním prost�edkem obsaženým v chování 

ur�itého �lov�ka (nap�. manažera), který se m�že díky svému jednání a postoj�m stát 

vzorem pro chování ostatních ve svém okolí (ve firm�). Není tedy ani verbální, ani 

neverbální komunikací, ale spíše konkrétním jednáním v souladu s ur�itými hodnotami, 

normami nebo morálkou. (4, 11) 

1.9 Komunika�ní zám�r a komunika�ní efekt 
           Jako komunika�ní zám�r jsou ozna�ovány p�í�iny a d�vody, které vedly 

k uskute�n�ní komunikace. (11) Komunika�ním efektem jsou myšleny ú�inky komunikace. 

O tom, zda komunikace splnila sv�j efekt a zda byl napln�n její zám�r, se zpravidla 

dozvídáme prost�ednictvím zp�tné vazby. Efektivní komunikací rozumíme takový druh 

komunikace, p�i kterém „za vzájemného respektování partner� dochází k ú�elné vým�n� 

informací mezi subjekty, které jsou schopny tyto informace v�cn� a správn� kódovat         

a dekódovat a dokážou si rovn�ž poskytovat (a akceptovat) odpovídající zp�tnou vazbu.“   

(9, str.22) I. Nový také v rámci efektivity komunikace klade d�raz na možnost vzájemného 

ovliv�ování aktér� komunika�ního procesu, tedy na podstatný komunika�ní cíl „ovlivnit 

další jednání a �innost partnera komunikace.“ (9, str.22) Autor sou�asn� upozor�uje na 

význam pozitivní orientace a myšlení jako faktor� podmi�ujících efektivní komunikaci. (9)  
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2 Vnitrofiremní komunikace      

2.1 Pojem vnitrofiremní komunikace 
            Vnitrofiremní (nebo také interní) komunikace je v literatu�e považována za 

specifický druh sociální komunikace. (11) Vnitrofiremní komunikací rozumíme 

„informa�ní a vztahové propojení hospodá�ské organizace, podniku �i firmy, respektive 

jejích �len� a p�ípadn� také propojení firmy s okolím.“ (11, str.116) Toto propojení se 

odehrává práv� pomocí komunikace. Krom� informací, které firma p�ijímá ze svého okolí 

(trh, prost�edí), a které rovn�ž do svého okolí vysílá, existuje také vým�na informací uvnit� 

firmy. Tato vým�na informací (p�edávání a p�ijímání) je vícesm�rná a umož�uje 

v organizaci provád�ní rozhodovacích a organiza�ních proces� a sou�asn� rozvoj lidí 

s ohledem na cíle organizace. (4, 11) Hlavním zám�rem vnitrofiremní komunikace  není 

tedy jen to, aby informace proudily tam, kam mají, ale p�edevším nastavení podmínek 

umož�ujících vzájemné porozum�ní a spolupráci, utvá�ení názor� a postoj� k d�ní ve 

firm�. (3) Vnitrofiremní komunikace je tak „podstatným nástrojem firemní kultury             

a nástrojem vyjas�ování firemních hodnot. Je však navíc i nástrojem motivace                    

a motiva�ního propojení firmy.“ (3, str.9) Jejím obsahem se stává verbální �i neverbální 

komunikace mezi zam�stnanci uvnit� firmy i komunika�ní p�sobení firemní kultury na 

zam�stnance. (3) K vnitrofiremní komunikaci tak krom� klasické ústní komunikace           

a písemných dokument� m�žeme p�i�adit i „pov�st firmy, pov�st a �iny vrcholového 

managementu i ostatních �len� vedení firmy, firemní vize, strategie i cíle firmy, atmosféru 

ve firm�, úrove� �ízení, úsp�chy �i neúsp�chy firmy, tradice firmy, firemní rituály, 

pravidla odm��ování a sankcionování, zájem �i nezájem vedení firmy o své 

spolupracovníky, kulturu pracovního prost�edí, úrove� pracovních pom�cek, symboly 

moci, know-how, úrove� jednání se zákazníky a s ve�ejností a vlastn� zcela vše, co se ve 

firm� i mimo ni d�je, pokud to jakkoli s firmou souvisí.“ (3, str.10)  

            Ve firm� je komunikace p�edevším prost�edkem k ovliv�ování pracovních postoj�, 

aktivit a chování pracovník�. Tím, jak firma komunikuje, buduje podmínky pro spolupráci 

všech zam�stnanc� a tím i ovliv�uje dosahování cíl�. (4) Komunika�ní procesy v d�sledku 

toho významn� ovliv�ují efektivitu organiza�ních proces� a tím získávají klí�ový význam 

pro prosperitu a konkurenceschopnost firmy. 
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2.2 Zájmové skupiny vnitrofiremní komunikace 
            Každá organizace vytvá�í celou �adu r�zných vazeb se svým okolím a vstupuje tak 

do množství vztah� s tzv. zájmovými skupinami. Zájmové skupiny p�edstavují subjekty, na 

které má organizace ur�itý vliv. Sou�asn� tyto subjekty ovliv�ují v jakémkoli slova smyslu 

i organizaci samotnou, vztah je tedy oboustranný. V angli�tin� se �asto ozna�ují pojmem 

„stakeholders“, tedy „ti, kdo mají ur�itý zájem na podniku.“ (5, str.97) 

            V následující tabulce uvádím rámcový p�ehled zájmových skupin: (5, str. 99) 

 

Zájmová skupina Požadavky, oblast zájmu Možnosti ovliv�ování 
podniku 

Zam�stnanci Výd�lek a zam�stnanecké 
výhody, jistota pracovního 
místa, možnost kariéry a 
seberealizace 

Výkon, nástup/odchod 
z podniku 

Odborové organizace Pracovní podmínky, sociální 
jistoty 

Podmínky kolektivní 
smlouvy, možnost stávek 

Zákazníci Kvalita výrobk� nebo 
služeb, cenové podmínky, 
dostupnost 

Rozhodnutí o koupi 

Dodavatelé a obchodní 
partne�i 

Pravidelné platby, 
dlouhodobá a vzájemn� 
výhodná spolupráce 

Rychlost a spolehlivost 
vy�izování objednávek a 
dodávek 

Akcioná�i Výše dividendy, bezpe�nost 
investice 

Nákup/prodej akcií, využití 
hlasovacího práva 

Média P�ístup k informacím Vyzn�ní publicity 
Orgány ve�ejné správy 
(úst�ední regionální, místní) 

Dodržování zákon� a 
na�ízení, dan�, politika 
zam�stnanosti, 
konkurenceschopnost 
regionu, resp. 	R 

podpora/postihy, legislativní 
opat�ení 

Kontrolní orgány, inspekce, 
certifika�ní agentury 

Bezpe�nost provozu a jeho 
vliv na životní prost�edí, 
dodržování p�íslušných 
norem, kvalita výrobk� a 
služeb 

Vydání/odmítnutí povolení, 
certifikace, pokuty 

Investo�i, banky Bezpe�nost investice, 
výhodnost investice 

Poskytnutí/odep�ení 
finan�ních prost�edk�, 
podmínky p�j�ek 

Pojiš�ovny Bezpe�nost provozu Podmínky pojišt�ní 
Oborové a profesní asociace Zapojení do aktivit, 

dodržování odv�tvových 
standard�, kodex� apod. 

P�ijetí/odep�ení �lenství, 
certifikace 



 23 

Zájmová skupina Požadavky, oblast zájmu Možnosti ovliv�ování 
podniku 

Ob�anská sdružení, 
neziskové organizace, 
nátlakové skupiny 

Odpov�dný p�ístup k ur�ité 
oblasti- podle zam��ení 
(ochrana životního 
prost�edí, respektování 
lidských práv, etika 
podnikaní aj.) 

Publicita, ovlivn�ní jiných 
skupin 

Místní spole�enství Vliv provozu podniku na 
okolí (životní prost�edí,l 
zam�stnanost) 

Podpora/protesty proti 
podnikovým aktivitám 

Tab. �. 2: Rámcový p�ehled zájmových skupin, jejich požadavk� a nástroj� ovliv�ování 

podniku (5, str.99) 

 

Pro vytvá�ení strategie a cíl� firemní komunikace je nutné ur�it d�ležitost každé 

zájmové skupiny pro organizaci a podle toho pak vytvá�et konkrétní komunika�ní plán pro 

skupinu. Všechny sm�ry komunikace jsou d�ležité a je nutné vždy volit vhodné formy 

komunikace se všemi zájmovými skupinami. (4) 

Jednou ze zájmových skupin organizace jsou i její vlastní zam�stnanci, na n�ž se 

zam��uji v diplomové práci. Jedná se o skupinu nesmírn� d�ležitou, protože práv� 

zam�stnanci organizace jednají s jejími zákazníky a nastavují tak úrove� poskytovaných 

služeb a tím i spokojenost zákazníka (klienta). Základní pravidla komunikace s vlastními 

zam�stnanci jsou obdobná jako pro kteroukoli ostatní z vyjmenovaných zájmových skupin. 

Pak je to i požadavek (dokonce nutnost) oboustrannosti komunika�ního procesu, tedy 

podporování zp�tné vazby od zam�stnanc�, pochopení jejich názor� a posilování jejich 

motivace. Obousm�rnost interní komunikace se zam�stnanci ukazuje následující schéma: 

(5, str.126) 

 

 Všechno, co zam�stnanci    Jak to vnímají? 

     vidí, slyší nebo �tou                            souhlas? nesouhlas? zájem? 

            lhostejnost? nové nám�ty? 

 

Práv� požadavek oboustrannosti interní komunikace se zam�stnanci však bývá 

podle I. Horákové velmi �asto podce�ován. (5, str.133) Autorka zd�raz�uje nutnost 

vybudování d�v�rné atmosféry, v níž zam�stnanci mohou kdykoli vyvíjet vlastní 
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iniciativu, upozor�ovat na problémy nebo polemizovat s rozhodnutím managementu. 

Zam�stnanci jsou de facto „vnit�ními zákazníky firmy a vedení firmy musí um�t své cíle    

a vize prodat tak, aby je považovali za své a ud�lali pro n� maximum.“ (5, str.19) Podle       

P. Jandy je „srozumitelný cíl takový cíl, ze kterého vyplyne pro každého jednotlivce 

prioritní zodpov�dnost na jeho pracovním míst�. To znamená, že cíli porozumí každý 

z firmy“, a dále autor píše, že „cíl� nemá být mnoho, celková strategie firmy musí 

sm��ovat k jednomu prioritnímu cíli.“ (6, str. 15) Vize organizace má být dostate�n� 

dlouhodobá a koncipovaná tak, aby bylo možné se k ní „p�imknout.“ Musí být také 

komunikovatelná, aby „od prvního okamžiku bylo všem, jichž se to týká, z�ejmé, že nejde 

o agita�ní heslo, ale o sm�r.“ (8, str.78) 

2.3 Obsah vnitrofiremní komunikace 
            Vnitrofiremní komunikace je komunika�ním propojením firmy. Umož�uje tak 

koordinaci proces�, které jsou pro fungování firmy nezbytné. Krom� p�edávání informací  

je to však i utvá�ení postoj� a jejich vyjad�ování, chování zam�stnanc� v��i sob�                

i managementu, stejn� jako chování managementu v��i zam�stnanc�m. Obsah 

vnitrofiremní komunikace tak zahrnuje „slovní i mimoslovní spojení a p�enosy informací, 

probíhající ve všech sm�rech fungování firmy, mezi managementem a pracovníky, mezi 

manažery navzájem, mezi jednotlivými pracovníky a pracovními týmy v oficiálních           

i neoficiálních vztazích.“ (4, str.8) 

      Konkrétním obsahem každé vnitrofiremní komunikace jsou data, informace            

a znalosti, dále firemní strategie a kultura, firemní identita a symbolika. (4) Data jsou 

fakta, jsou to „obecné výroky popisující realitu.“ (4, str.8) P�íkladem tu mohou být nap�. 

data z ú�etnictví. Data sama o sob�, bez kontextu, jsou bez výpov�dní hodnoty, ale jsou 

d�ležitým podkladem pro informace. Z tohoto d�vodu jsou data nesmírn� cenná a jsou na 

n� kladeny ur�ité nároky (rychlost po�ízení, náklady na po�ízení, nároky na další 

zpracování apod.) Informace již jsou interpretací získaných dat, dat�m je v informacích 

p�ikládána „vypovídací hodnota, d�ležitost a význam uživatelem.“ (5, str.8) Uživatel tedy 

tvo�í ze získaných dat konkrétní informaci na podklad� svých znalostí. Znalost je pak 

dalším obsahem vnitrofiremní komunikace a je podle literatury „souhrnem zkušeností, 

v�domostí, mentálních model�, hodnot a princip�, podle kterých žijeme.“ (5, str.9) Znalosti 

jsou zna�n� subjektivní položkou vnitrofiremní komunikace a možnost jejich spole�ného 
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sdílení v organizaci je pon�kud obtížn�jší, nežli je tomu u dat. Data je totiž možné 

v naprosté v�tšin� zpracovávat technicky (po�íta�ov�), zatímco nastavení komunikace 

v oblasti komunikace znalostí mezi firmou a pracovníkem je pochopiteln� podstatn� 

složit�jší. (5) V každém p�ípad� jsou uvedené t�i základní obsahové položky vnitrofiremní 

komunikace vždy vzájemn� propojené a souvisí spolu, což se projevuje  nap�. v procesech 

rozhodování (kvalita dat, informací a znalostí p�ímo ovlivní výsledek). (5) Firemní 

strategie vyjad�uje hlavní cíle firmy a také zp�soby, jak t�chto cíl� dosáhnout. Firemní cíle 

jsou nesmírn� d�ležité jak pro management firmy, tak pro její zam�stnance. Ti, pokud 

neznají cíle a plány svojí firmy do budoucna, nedokáží (a vlastn� ani nemohou) se s nimi 

pat�i�n� ztotožnit a p�ijmout je za vlastní. Firemní strategie tak spolu s firemní kulturou 

„ovliv�uje celý chod firmy, vytvá�í její osobnost a její chování v��i všem partner�m.“      

(4, str.10) Pojem firemní kultura je chápán jako soubor chování firmy jako celku i toho, jak 

firma „v�ci d�lá“, je souborem norem ovliv�ujících chování všech zam�stnanc�. J. Holá 

hovo�í o n�kolika úrovních firemní kultury, z nichž následn� vychází i úrove� firemní 

komunikace. Krom� fyzických znak� (nap�. oblékání, logo firmy) má firemní kultura také 

svoji nehmotnou podobu, kterou reprezentují hodnoty, jejich nastavení a sdílení, a od 

t�chto hodnot odvozené chování a� už vlastník�, managementu nebo zam�stnanc�. (4) 

Firemní kulturou jsou tedy pravidla jednání a zásad chování ve firm�, základ toho, co je ve 

firm� oce�ováno a co se naopak trestá, co se smí a co se nesmí. (4) Konkrétní zp�sob 

chování a komunikace firmy je pak ozna�ován termínem firemní identita. Symbolika firmy 

dotvá�í její image a vyjad�uje tak identitu firmy. V praxi je to nap�. barva oble�ení, �istota 

a po�ádek interiéru firmy, názornost a srozumitelnost firemních materiál�. (4) Image firmy 

je tak vytvá�eno všemi uvedenými prvky, vzájemn� se ovliv�ujícími a propojenými: 

 

 

Firemní strategie        Symbolika 

    Osobnost firmy       Firemní identita    Komunikace 

Firemní kultura       Chování 

 

Schéma  �. 2: Firemní strategie, kultura, osobnost a identita firmy a její sou�ásti (4, str.10) 
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Podle P. Jandy vnitrofiremní komunikaci v procesu managementu tvo�í: 

- „stanovení a sd�lování cíl� podniku, 

- zpracovávání a prosazování plán� pro dosažení cíl�, 

- efektivní využití zdroj� (informace, finance, materiál, lidé, know- how), 

- získávání, výb�r a hodnocení spolupracovník�, 

- vedení a �ízení spolupracovník�, 

- kontrolování a dvojitá zp�tná vazba.“ (6, str. 12) 

J. Holá sou�asn� upozor�uje na t�i základní oblasti interní komunikace: zajišt�ní 

informa�ních pot�eb pro konkrétní výkon práce a její koordinaci (adaptace nového 

zam�stnance, pravidelné hodnocení pracovník�), interní public relations s cílem motivovat 

zam�stnance k dosahování spole�ných cíl� a vizí, a také posilování stability a loajality 

zam�stnanc� a jejich role ve firm� v kontextu zm�n a vývoje firmy. (4) 

2.4 Systém vnitrofiremní komunikace a jeho cíle 
      Základním smyslem a hlavním cílem vnitrofiremní komunikace je propojení 

organizace a to na úrovni informací i vztah�, což umož�uje koordinaci proces� nutných 

pro fungování firmy a dostate�nou motivaci zam�stnanc�. (4) M. Tureckiová rozpracovává 

tento hlavní cíl na soubor cíl� díl�ích: 

- „zajišt�ní fungujícího systému firemní komunikace, který podporuje ostatní firemní 

procesy prost�ednictvím využívání nástroj� (prost�edk�) pro informování zam�stnanc� 

firmy o všech významných skute�nostech firemního života, 

   - zajišt�ní (tj. sb�r/získávání – p�enos – pochopení - využití) všech relevantních 

informací, nutných pro efektivní výkon práce všech zam�stnanc� organizace a pro pr�b�h 

firemních proces�,  v zájmu zajišt�ní a rozvoje konkurenceschopnosti firmy (odpov�dnost 

manažer� v �ízení pracovního výkonu), v�etn� vytvo�ení podmínek pro snadný (efektivní) 

p�ístup k informacím, 

   - využívání systému firemní komunikace ke zvyšování motivace a k rozvoji žádoucích 

pracovních postoj�, projevujících se v pracovním chování, respektive jednání všech 

zam�stnanc�, 

   - využívání firemní komunikace k prohloubení efektivity firemních proces� a procesu 

u�ení se praxí (learning by doing) a p�i zavád�ní nových forem �ízení a vedení lidí ve firm� 

(participativní �ízení),  
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   - zajišt�ní zp�tnovazebního mechanismu komunika�ního systému jako prost�edku 

kontroly (porozum�ní a dorozum�ní mezi r�znými firemními útvary) i rozvoje lidského 

potenciálu firmy (využívání „moudra zdola“ a vytvá�ení synergie nap�í� firmou).“          

(11, str.116-117) 

Autor  P. Janda  zkrácen�, ale obdobn� definuje st�žejní cíle vnitrofiremní 

komunikace:  

- „zabezpe�ení d�ležitých informací pro výkon pracovního místa, 

- zabezpe�ení informací pro tvorbu firemní sounáležitosti, 

      -    zabezpe�ení informací pro formování osobnosti zam�stnance.“ (6, str. 88) 

Každá organizace pochopiteln� tyto základní cíle rozpracovává do konkrétních 

podob (nap�. pro jednotlivé �asové úseky a v souladu s posláním organizace) a vytvá�í si 

tak komunika�ní plán, o n�mž se zmi�uji v samostatné kapitole na str. 38. 

 „Systém firemní komunikace, jeho efektivita a využívání co nejširší škály 

komunika�ních prost�edk� mohou mnohonásobn� zvyšovat rozvoj potenciálu lidí ve firm�, 

mohou ho však také ubíjet. Rozhodující p�i tom není ani tak množství p�enášených 

informací, ale jejich hodnota a relevantnost pro firmu, efektivita zp�sob� jejich p�enosu      

a jejich p�em�na ve znalosti umož�ující zvýšení ú�innosti všech proces� provád�ných 

zam�stnanci firmy.“ (11, str. 116) 

2.5 Komunika�ní toky a sít� 
 Jedná se o sm�r a podmínky, za kterých je vnitrofiremní komunikace realizována. 

Podle sm�ru ší�ení informací formální cestou jsou toky komunikace v organizaci: 

- „vertikální (shora dol� a zdola nahoru), 

- horizontální (na jedné hierarchické úrovni), 

- diagonální nebo laterální (nap�í� úrovn�mi, do ší�ky).“ (11, str.124) 

Uvedené toky (sm�ry) formální komunikace vedou vzájemnými kombinacemi ke vzniku 

charakteristických komunika�ních sítí: 

- „�et�zec (propojení r�zných hierarchických úrovní typicky shora dol�), 

- obrácené Y (sí� je uspo�ádána obdobn� jako �et�zec, na konci je však vedoucí 

propojen minimáln� se dv�ma pod�ízenými), 

- kormidlo (n�kolik „odd�lených“ pod�ízených v p�ímém kontaktu s nad�ízeným), 
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- kruh (komunikace mezi spolupracovníky na r�zných hierarchických úrovních bez 

horizontální úrovn�), 

- všeobecná sí� (komunika�ní propojení „všech se všemi“ bez omezení).“ (11, str.124) 

Také pro neformální komunika�ní sít� existují modelové typy, jako je paprsek, v�jí�, klastr 

�i „pravd�podobnost.“ (11) 

 Kterákoli z výše uvedených komunika�ních sítí musí zabezpe�it p�edevším 

základní požadavek, tím je „co nejp�esn�jší p�enos informací pro cílovou skupinu �i 

jednotlivce.“ (6, str. 39)  Jak uvádí P. Janda, tok vnitrofiremní komunikace: 

- „má být zam�stnanc�m srozumitelný, 

- má být zam�stnanci p�ijímán, 

- má p�inášet zm�nu a utvá�ení postoj� a jednání zam�stnanc�, 

- má vytvá�et p�átelské pracovní prost�edí, 

- má tvo�it informa�ní, stimula�ní a motiva�ní prvky mezi zam�stnanci, 

- má poskytovat a p�ijímat zp�tnou vazbu od zam�stnanc�, 

- má napomáhat k vzájemné spolupráci a pochopení mezi zam�stnanci, 

- má být v souladu s motivací zam�stnanc�, 

- má být co nejstru�n�jší.“ (6, str. 64) 

Efektivita komunikace je vždy posuzována spln�ním svého ú�elu. Pro zhodnocení 

efektivity komunika�ní sít� lze v praxi využít nap�. kritéria podle Winklera, která popisuje 

M. Tureckiová: 

- „rychlost sd�lování, 

- p�esnost p�edání informací, 

- podpora, kterou komunika�ní sí� poskytuje manažer�m, 

- míra motivace aktivn� se podílet na komunikaci.“ (11, str.125) 

 

Hodnocení efektivity jednotlivých typ� komunika�ních sítí podle uvedených kritérií 

ukazuje následující tabulka: (11, str.125) 
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Komunika�ní 
sí� 

Rychlost P�esnost Podpora Motivace 

�et�zec st�ední velká st�ední st�ední 
P�evrácené Y st�ední velká st�ední st�ední 

Kormidlo velká velká velká malá 
Kruh malá malá žádná velká 

Všeobecné 
spojení 

velká st�ední žádná velká 

Tab. �. 3: Vyhodnocení efektivity formálních komunika�ních sítí (11, str.125) 

 

2.6 Kanály, formy a prost�edky (nástroje) vnitrofiremní komunikace 
      Již v �ásti týkající se obecné komunikace jsem se pokusil objasnit pojem 

komunika�ní kanály. Jsou to cesty, kterými se informace dostávají od svého zdroje sm�rem 

k p�íjemci a naopak. Jsou p�edstavovány prost�edky, které dovolují distribuci, sdílení, 

dostupnost a uchování informace. Kvalitu kanálu ur�uje zejména rychlost p�edávání 

informací a kvalita p�edaných informací, dále jejich obsah, dostupnost, aktuálnost, validita, 

relevance a n�které další parametry. Funkci komunika�ního kanálu v komunika�ním 

procesu ukazuje schéma �. 1 diplomové práce na str. 15. (4) Efektivita komunika�ního 

kanálu je závislá na tom, zda p�íjemce obdrží informaci v�as, zda jí rozumí a zda na ni 

zareaguje v rámci zp�tné vazby. (4)  

      Komunika�ní formy jsou v literatu�e rozd�leny do t�í základních skupin: verbální           

a neverbální, formální a neformální a dále p�ímé a nep�ímé. (11) 

      Verbální a neverbální formou komunikace a jejími znaky jsem se zabýval již v �ásti 

týkající se obecné komunikace.  

      Formální (také oficiální) a neformální (neoficiální) komunikace se odlišují mírou 

jejich �ízení a ovládání firmou. Rozhodující je, zda podstata komunikace vyplývá z firemní 

strategie a odráží tak organiza�ní strukturu (v p�ípad� komunikace formální), nebo zda 

vzniká takzvan� „z v�le lidu.“ Uvažujeme - li o systému vnitrofiremní komunikace, máme 

na mysli tak�ka vždy formální systém, který je n�jakým zp�sobem popsán, 

zdokumentován, �ízen a hodnocen. Z tohoto pohledu M. Tureckiová popisuje systém 

vnitrofiremní komunikace jako systém, který: 

-„vyplývá z firemní strategie, 

- dopl�uje a posiluje mocenské (vlivové) propojení firmy, vyplývající z formální anebo 

neformální organiza�ní struktury, 
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- je prost�edkem �ízení a zm�ny firemní kultury (�ízení vztah� ve firm�), 

- podporuje (nebo p�inejmenším podporovat má) �ídící procesy ve firm�, 

- posiluje výkonnost firmy a zvyšuje její konkurenceschopnost (v optimálním p�ípad�).“ 

(11, str.123)  

      V organizaci tak vždy existují vedle sebe dva systémy komunikace: systém 

formální (�ízený „shora“) a neformální jako výraz sociálních pot�eb lidí ve firm�. Mezi 

t�mito systémy samoz�ejm� mohou vznikat ur�ité vztahy, a� už vzájemné shody nebo 

neshody. 

      Komunikace p�ímá p�edpokládá osobní kontakt aktér� (z o�í do o�í, „face to face“) 

ve stejném �ase a prostoru, na rozdíl od komunikace nep�ímé, kde tento kontakt není,         

a která je také n�kdy pojmenována jako komunikace „zprost�edkovaná“ (zpravidla 

technickými prost�edky, nap�. telefonem, ale také t�eba dopisem).  

      Autorka J. Holá rozeznává dv� základní formy komunikace: komunikaci osobní            

a komunikaci „p�es média.“ (4, str.61) Toto �len�ní jsem se rozhodl pro jeho p�ehlednost      

a srozumitelnost využít i v dalším textu. 

2.6.1 Osobní, ústní komunikace 
        Nej�ast�jší podobou komunikace p�ímé je komunikace osobní, tzv. tvá�í v tvá�. 

Nespornou výhodou této komunikace je možnost okamžité zp�tné vazby, ale také možnost 

vyjasnit si na míst� p�ípadná nedorozum�ní a tím i výrazn� eliminovat podíl informa�ního 

šumu. Podporou pro verbáln� sd�lované informace je neverbální složka komunikace, která 

se p�i osobním kontaktu aktér� významn� uplat�uje. Osobní forma komunikace je �asto 

využívána p�i �ešení d�ležitých záležitostí a problém� a také tehdy, je-li nutné cokoli si 

vyjas�ovat, n�koho p�esv�d�ovat. Ústní komunikace je tak základem pro všechny diskuse, 

pohovory a porady. Její nevýhodou je nutnost dopl�ovat ústn� sd�lené informace nap�. 

písemným nebo audiovizuálním záznamem z d�vodu uchování toho, co bylo „pouze“ 

�e�eno. (4) Také nutnost dob�e osobní komunikaci zorganizovat a p�ipravit, má-li být 

ú�inná, pat�í k jejím relativním nevýhodám. Základní prost�edky osobní komunikace 

p�edstavuje rozhovor, diskuse, rozprava nebo porada, ale také telefonický rozhovor, dále 

sem pat�í firemní mítink, školící programy, dny otev�ených dve�í, firemní rituály, 

spole�enské a sportovní firemní akce nebo manažerské poch�zky. (4) P. Janda dopl�uje 

vý�et ústních komunika�ních prost�edk� o firemní memoranda (krátká prohlášení) nebo 
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spole�né návšt�vy u zákazník�. (6, str.88) M. Tureckiová �lení p�ehledn� prost�edky osobní 

komunikace ve firmách do dvou kategorií: formální sch�ze (sch�zky) a porady,                  

a poloformální a neformální individuální a skupinová setkání. (11, str.126) 

2.6.2 Komunikace prost�ednictvím médií 
      Komunikaci zprost�edkovanou médiem p�edstavuje písemná komunikace                

a komunikace audiovizuální, a rovn�ž jejich elektronická podoba (prost�ednictvím 

výpo�etní techniky  a jiných informa�ních a komunika�ních prost�edk�). 

2.6.2.1 Písemná komunikace 
      Písemné materiály jsou v organizacích hojn� využívány zejména k hromadným 

sd�lením v�tšímu po�tu zam�stnanc�. Informace se má dostat k zam�stnanc�m v co možná 

nejširším záb�ru a v co nejkratším �asovém horizontu. 	astým konkrétním využitím 

písemné komunikace je „komunikace základních dokument� vymezujících organizaci        

a �innost firmy, z hlediska informa�ních pot�eb pracovník�, kte�í se mohou kdykoli 

seznámit s jejím obsahem.“ (4, str.65) Z uvedeného d�vodu pak firma musí vhodn� �ešit 

obsah i formu písemné dokumentace, ale také její distribuci, sdílení a umíst�ní, p�ípadn� 

dostupnost. Pom�rn� �asto mívá písemná forma komunikace (p�edevším ve vztahu 

nad�ízeného a pod�ízeného) ráz oficiálnosti. Z charakteru písemné komunikace vyplývá      

i její nejv�tší p�ednost a sice možnost uchování a archivace písemného materiálu. Proto se 

písemná komunikace využívá zejména k záznamu výsledk� z r�zných jednání, porad, 

rozhovor� a diskusí. (4, 11) 

      Písemná komunikace, p�edevším její klasická listinná podoba, je v posledních 

letech v souvislosti s rozvojem výpo�etní techniky více a více nahrazována elektronickou 

formou. Elektronická komunikace je „elegantn�jší“ hlavn� v efektivní distribuci, 

snadn�jším sdílení i archivaci. Využívaným komunika�ním kanálem je nej�ast�ji interní 

podniková sí�, elektronická pošta nebo podnikový intranet. Moderními kanály se stávají 

interaktivní komunikátory typu ICQ nebo SMS zprávy s možností rychlé distribuce, p�ímé 

interakce a zp�tné vazby. (4, 11) 

      Nej�ast�jšími prost�edky písemné komunikace, a� už v její listinné nebo 

elektronické podob�, jsou r�zné manuály s informacemi o procedurách a procesech 

v organizaci (nap�. pracovní �ády, sm�rnice), brožury, které p�inášejí informace                  

o produktech a službách firmy, projektech apod., dále ob�žníky a v�stníky �ešící 
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strategické otázky, v neposlední �ad� i vnitropodnikové periodikum (podnikové noviny 

nebo �asopis). (11) P. Janda dopl�uje tento vý�et ješt� dalšími prost�edky, jako jsou r�zné 

schránky na podn�ty, p�ipomínky nebo stížnosti zam�stnanc� a výro�ní zprávy. (6, str.88) 

2.6.2.2 Audiovizuální komunikace 
      Audiovizuální komunikace (tedy komunikace s pomocí zraku a sluchu) m�že 

využívat jak klasické, tak elektronické prost�edky. Její hlavní využití nacházejí firmy          

a organizace zejména v rámci školících akcí a pro instruktážní ú�ely. Klasickou kombinací 

je spojení videa a televize, sou�asná moderní elektronická za�ízení (dataprojektory, 

notebooky apod.) umož�ují vytvá�et r�zné prezentace se zakomponováním textu, 

fotografií, popisk�, schémat aj. Krom� instruktážních film� a po�íta�ových prezentací pat�í 

do skupiny audiovizuální komunikace také podnikový intranet (interní elektronická sí� 

organizace), který se využívá pro sdílení informací a umož�uje zpravidla diferencovaný 

p�ístup pouze zam�stnanc�m a vybraným oprávn�ným osobám. Krom� sdílení informací 

slouží intranet též k písemné komunikaci formou e-mailu nebo online komunikátoru, slouží 

tedy k získání informací o firm� a jejím fungování a sou�asn� pro získání zp�tné vazby. 

Podmínkou takového informa�ního kanálu v organizaci je pochopiteln� dostate�ná 

po�íta�ová gramotnost jejích zam�stnanc�, také pokrytí jednotlivých pracovních úsek� 

optimálním po�tem po�íta�ových terminál�. (4, 11) 

      Dnes již klasickým komunika�ním kanálem audiovizuálního charakteru jsou 

nást�nky. Jedná se o jednoduchý a levný komunika�ní prost�edek, jehož sou�ástí m�že být 

již uvedená schránka pro nám�ty a p�ipomínky ze strany zam�stnanc�, takže je možné ji 

považovat za oboustranný komunika�ní kanál. Obsahem nást�nek bývají informace 

dlouhodob�jšího charakteru, jako jsou úkoly, plány nebo plánované akce. Sou�asn� je 

možné je využít i pro aktuální denní zprávy a informace. Ú�innost nást�nky souvisí velmi 

úzce s jejím umíst�ním v organizaci, tedy na místech s vysokou frekvencí pohybu 

zam�stnanc� (vstupní hala, denní místnost, jídelna apod.). Krom� klasické podoby 

nást�nky na zdi se velmi �asto využívá online nást�nka na firemním intranetu s obdobným 

obsahem. (4) 

      Velké firmy a organizace využívají v rámci audiovizuální komunikace také firemní 

televizi a firemní rozhlas, které p�inášejí informace ze života firmy nebo slouží pro firemní 

školení, instruktáže nebo prezentace. (4) 
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2.6.3 Ostatní formy vnitrofiremní komunikace 
      Je d�ležité si uv�domit, že firma komunikuje krom� uvedených prost�edk� také 

svými „�iny, vizí, plány, úsp�chy, neúsp�chy, vyznávanými hodnotami, hodnocením                    

a odm��ováním, zp�sobem oblékání pracovník� a zvyklostmi v oslovování, symboly, 

stylem �ízení, typem produkt� i zákazník�, dodržováním pravidel a trestáním jejich 

porušování, pracovními podmínkami, pov�stí a jednáním a �iny konkrétních manažer�.“ 

(4, str.70) Do firemní komunikace pat�í také firemní p�edm�ty a dárky (marketingové 

p�edm�ty) nebo nabídka firemních produkt� a služeb vlastním zam�stnanc�m. 

     Následující tabulka p�ehledn� ukazuje p�íklady konkrétních nástroj� firemní 

komunikace a jejich ú�el: (5, str.143) 

 

Prost�edky 
ovliv�ující vztah 

zam�stnance 
k podniku 

 
 

Ú�el 

 
P�íklady konkrétních komunika�ních 

nástroj� 

Úvodní informace  
a programy 

Poskytují základní 
informace o firm�, její 
kultu�e a cílech 

Brožura p�edstavující organizaci 
Pracovní manuál 
Schéma organiza�ní struktury 
Telefonní seznam 
Tzv. inicia�ní programy p�edstavující 
podnik a jeho cíle, hodnoty, firemní kulturu 

Pr�b�žné informace  
a programy 

Zajiš�ují p�edávání 
pot�ebných informací 
Zapojují do d�ní 
Podn�cují vlastní iniciativu, 
umož�ují zp�tnou vazbu 

Firemní memoranda 
Interní �asopisy a nást�nky 
Výro�ní zprávy (pro zam�stnance) 
Elektronická pošta 
Intranet 
Sch�zky tým� a odd�lení 
Vnitropodnikové konference 
Pracovní výjezdy 
Sportovní a kulturní podniky 
Programy zajiš�ující zp�tnou vazbu 

Personální systémy Motivují a oce�ují výkon 
Hodnotí výsledky a 
pomáhají plánovat další 
osobní rozvoj 

Finan�ní ohodnocení 
Nefinan�ní benefity 
Systémy hodnocení 
Školící a vzd�lávací programy 

Prezentace firmy 
navenek 

Dopl�ují celkový obraz      
o firm� 

Podniková reklama 
Podnikové PR, prezentace v médiích 

Tab. �. 4: P�íklady konkrétních nástroj� interní komunikace (5, str.143) 
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2.7 Volba formy komunikace 
      Efektivnost jednotlivých forem komunikace podmi�uje volbu p�íslušné formy               

a prost�edku. Pro rozhodnutí, jakou formu a jaký prost�edek komunikace použít je klí�ové, 

zda situace, která se ke komunikaci váže, je b�žná (standardní) nebo zda vzniklý problém 

je nový a situace je tudíž svým zp�sobem výjime�ná. Obdobn� je pot�eba zvážit, s kým 

bude komunikace provád�na. Nap�íklad b�žná pracovní situace komunikovaná 

s pracovníkem, kterého manažer dob�e zná, m�že vést k volb� písemné formy komunikace 

formou SMS zprávy nebo e-mailu, p�ípadn� krátkého telefonického rozhovoru. Zásadní 

nebo závažné problémy nebo situace, kdy komunikantem je n�kdo mén� známý (nebo 

n�kdo mén� spolehlivý), je pak t�eba �ešit komunikací p�ímou, osobní, nejlépe ústním 

rozhovorem (z o�í do o�í, face to face). Práv� tato forma komunikace skýtá výhodu 

v možnosti „domluvit se“, tedy vybrat pro ob� strany nejvíce akceptovatelné �ešení. Je 

právem považována za nejú�inn�jší a pro vnitrofiremní komunikaci i nejd�ležit�jší 

komunika�ní formu. (3) Autorka I. Hloušková však upozor�uje, že v rámci ústní formy 

komunikace je pot�eba vést konstruktivní dialog, nikoli monolog, vést otev�enou 

komunikaci tak, aby dovolovala poskytovat i p�ijímat zp�tnou vazbu všem ú�astník�m 

komunika�ního procesu. (3, str.56) 

2.8 Nastavení a podmínky funk�ní vnitrofiremní komunikace 
      Vnitrofiremní komunikace, má - li být efektivní, musí mít ve firm� nastaveny 

základní podmínky, vycházející p�edevším z firemní kultury, otev�eného vztahu ke svým 

zájmovým skupinám - v tomto p�ípad� k zam�stnanc�m a také ze schopnosti managementu 

neustále se rozvíjet. Neefektivní komunikace postrádá tyto pevné základy. (4) 

      Uvedených základních podmínek popisuje literatura n�kolik. Zd�raz�ován bývá 

jednotný tým vedení, který „chápe hodnoty a cíle firmy jednotn� a jednotn� je prosazuje.“ 

(4, str.52) Vrcholový management musí chápat podstatu a význam komunikace jako zp�sob 

a systém práce s lidmi vedoucí k napl�ování firemních cíl�. Pouze v takovém p�ípad� má 

možnost ovliv�ovat celou firemní kulturu a tím i vnitrofiremní komunikaci. (4) 

       D�raz je kladen na plnou odpov�dnost managementu a to obzvlášt� za úrove�              

a funk�nost interní komunikace. Zp�sob, jakým komunikace ve firm� probíhá, je odrazem 

práce celého vedení firmy. Jak uvádí J. Holá: „Jestliže pracovníci n�co nev�dí nebo 

n��emu neporozumí, jestli nejsou dob�e motivováni, jestli nejsou loajální, je odrazem 
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práce managementu. Manažer, který prohlašuje, že pracovník n�co neví nebo nechápe, 

protože je hloupý, a nechápe svou vlastní úlohu v této komunikaci, není dobrý manažer.“ 

(4, str.53) 

Organizace práce, organiza�ní struktura a d�lba práce jsou dalšími podmínkami 

pro nastavení funk�ní interní komunikace. Zejména  vícestup�ové �ízení ve v�tších firmách 

a organizacích m�že p�inášet komplikace  v podob� vymizení komunikace mezi n�kterými 

stupni nebo p�ítomností velkých komunika�ních šum�. Platí, že „�ím je hierarchie firmy 

složit�jší, tím je její �ízení a informa�ní propojenost, resp. komunikace složit�jší.“ (4, str.53) 

P. Janda upozor�uje na tuto skute�nost obdobn�: „V problematice komunikace 

v organiza�ních strukturách platí: Co organiza�ní stupe�, to z�ed�ní informací o polovinu.“ 

(6, str.45) Pokles p�esnosti p�edávání informací v závislosti na struktu�e organizace 

dokumentuje následující  tabulka: (6, str. 45) 

 

 

Organiza�ní stupe� P�esnost informací 

I. 100 % p�vodní informace 

II. 50 % p�vodní informace 

III. 25 % p�vodní informace 

IV. 12,5 % p�vodní informace 

Tab. �. 5: Pokles p�esnosti informací v organiza�ní hierarchii (6, str.45) 

  

 

Potíže s neúplnou informovaností zam�stnanc� mohou také vycházet z vysokého 

po�tu pod�ízených na jednoho nad�ízeného pracovníka. Na problém tzv. komunika�ních 

vazeb upozor�uje autor P. Janda: „	ím více zam�stnanc� (pod�ízených), tím více 

informa�ních a �ídících vazeb - vým�na informací: co, kdo, kdy, jak, pro� atd. Manažer by 

m�l znát tento fakt a �ídit jen omezený po�et pod�ízených. Vzhledem k po�tu informa�ních 

a �ídících vazeb je velmi obtížné v�novat se více než p�ti pod�ízeným kvalitn�.“ (6, str. 47) 

Nár�st komunika�ních vazeb demonstruje následující tabulka: (6, str. 47) 
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Po�et pod�ízených Po�et informa�ních             
a �ídících vazeb 

3 18 

5 100 

10 5210 

Tab. �. 6: Nár�st komunika�ní vazby (6, str.47) 

 

K nastavení funk�ní komunikace je podle J. Holé t�eba budovat jednoduché 

struktury  a vést jednotlivá odd�lení ke spolupráci. Sou�asn� je vhodné provád�t ob�asné 

revize organiza�ní struktury s cílem optimalizovat ji nov� vzniklým pot�ebám a zm�nám 

vn�jšího i vnit�ního charakteru. (4) 

      Personální politika nazna�uje v podstat� vztah firmy ke svým zam�stnanc�m. Není 

to jenom zp�sob komunikace organizace se svými pracovníky, ale také chování firmy        

a jejího managementu k nim. Z personální politiky v tomto pojetí se potom odvíjejí             

i jednotlivé pracovní vztahy. Citlivými oblastmi se stávají zejména odm��ování, oce�ování 

zásluh nebo naopak sankcionování p�estupk�, diskriminace nebo protekce. (4) S tím 

souvisí i další podmínka funk�ní interní komunikace, tou je kultura firmy založená na 

morálních a etických hodnotách. Jak již bylo uvedeno výše, vnitrofiremní komunikace 

vychází z firemní kultury a je s ní úzce propojena. Atmosféra d�v�ry a spravedlnosti, úcty              

a respektu je základním p�edpokladem pro nastavení efektivní vnitrofiremní komunikace. 

(4, 7) 

      Komunika�ní schopnosti a dovednosti managementu nesporn� ovliv�ují úrove� 

komunikace. Komunika�ní dovednosti pat�í do základní požadované kvalifikace manažera 

a lze je trénovat a dopl�ovat i v �ad� kurz�. D�ležitá je také sebereflexe manažera              

a schopnost pracovat s ní. (4) 

     Zp�tnovazební systém. O zp�tné vazb� a jejím významu jsem se již zmi�oval 

v samostatné kapitole. Podstatné pro interní komunikaci a pro organizaci v�bec je chápat 

svoje zam�stnance v diskusi jako rovnocenné partnery, umožnit jim konstruktivní 

komentá�e k událostem ve firm�, využívat podn�t� p�icházejících ze zp�tné vazby ke 

zdokonalování komunikace a proces� v organizaci. J. Holá také upozor�uje, že zp�tná 

vazba musí vždy probíhat na všech t�ech úrovních, tj. na úrovni pracovního místa 

(hodnocení pracovník� a nad�ízených manažer�), na úrovni týmu (manažer je hodnocen 
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týmem a tým manažerem), i na úrovni celofiremní (zam�stnanci hodnotí firmu jako celek). 

(4) 

      Ve vý�tu základních podmínek nutných pro funk�ní vnitrofiremní komunikaci je 

nutno ješt� zmínit definovanou komunika�ní strategii a vypracování komunika�ního plánu. 

T�mto oblastem se op�t v�nuji v samostatné kapitole. 

      Dobré informa�ní a motiva�ní propojení všech pracovník� organizace je dokladem 

fungující vnitropodnikové komunikace. Z uvedených podmínek pro nastavení funk�ní        

a efektivní interní komunikace tak vyplývá význam organizace práce a personální strategie 

firmy, vycházející z celkové strategie a vize organizace. (3) „Jedin� tehdy, chápe-li 

vrcholové vedení firmy, jakou roli má systém práce s lidmi p�i dosahování firemních cíl�, 

m�že tento personální p�ístup ovlivnit celou firemní kulturu, a tím i firemní komunikaci.“ 

(3, str.14) 

2.9 Problémy ve vnitrofiremní komunikaci, projevy nefunk�ní komunikace 
      I. Hloušková shrnuje nej�ast�jší problémy vnitrofiremní komunikace: 

- „zastaralá organizace práce, 

- hierarchický rozhodovací proces a p�íliš vysoká hierarchická struktura, 

- nedostate�ná otev�enost komunikace, 

- nedostate�ná snaha a zájem pochopit svého komunika�ního partnera, 

- nedostate�ný zp�tnovazební systém, 

- p�evážn� jednosm�rná vnitrofiremní komunikace.“ (3, str.15) 

       Autorka také rozpracovává p�í�iny nedostate�né úrovn� a efektivity vnitrofiremní 

komunikace. K nej�ast�jším po�ítá nap�. malou ochotu manažer� m�nit organiza�ní 

strukturu, up�ednost�ování vlastních zájm�, nedostate�n� vyvinutý cit pro morálku, p�íliš 

racionální p�ístup ke komunikaci, neexistenci jednotných komunika�ních pravidel              

a neznalost základních pravidel vnitrofiremní komunikace (a komunikace v�bec), neochotu 

�ešit problémy, využívání komunikace pro manipulaci s druhými, monopol na informace 

(zadržování a p�id�lování informací), alibismus �i neadresnost jednotlivých sd�lení.        

(3, str. 62-63) 

      Projevem nefungující a neefektivní vnitrofiremní komunikace bývá nedostatek 

informací, p�ípadn� jejich neúplnost �i nejednozna�nost. V d�sledku zmín�ných jev� 

dochází k demotivaci, nerozhodnosti, pasivit� a frustraci zam�stnanc� i tým�, což ve firm� 
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m�že vést nap�. k vysoké fluktuaci, chybné koordinaci proces�, nezájmu, stanovení chybné 

strategie nebo snížení konkurenceschopnosti celé firmy. (4) Jak uvádí I. Holá, je pot�eba 

stále mít na pam�ti, že „komunikace není pouze to, jak v�ci �íkáme, ale také jak se 

chováme a jak s partnery jednáme. Mnohé pr�zkumy ukazují, že práv� špatné 

interpersonální vztahy - špatná úrove� komunikace bývá nej�ast�jší p�í�inou odchodu 

z firmy.“ (4, str.15) 

2.10 Komunika�ní strategie a komunika�ní plán 
      Komunika�ní strategie má sv�j základ v celkové strategii organizace. Ta vychází 

z podnikatelské vize a je podkladem pro tvorbu podnikatelského plánu. Celková strategie 

podniku je vlastn� vyjád�ením toho, jak chce být firma vnímána, �ím chce být a jak toho 

bude dosahovat. (4) Komunika�ní strategie firmy zahrnuje plán firmy popisující jak bude 

firma se svými partnery komunikovat a s jakými cíli, s d�razem na hlavní zám�r: budovat 

image firmy u svých partner�, kterými jsou i zam�stnanci. 

      P�i tvorb� komunika�ní strategie je výhodné dodržet sled konkrétních krok�. 

Prvním z nich by se m�la stát analýza toho, co chce firma sd�lovat a co cht�jí slyšet její 

pracovníci a také identifikace p�ípadných problém� v této oblasti. Problémem mohou být 

nap�. chyb�jící komunika�ní kanály nebo nedostate�né schopnosti a dovednosti 

interpersonální komunikace. Z uvedené analýzy se potom odvíjí tvorba komunika�ních 

systém�, nastavení komunika�ních kanál� a implementace zásad vnitropodnikové 

komunikace do systému �ízení firmy. (4, str.57) Podstatným faktorem v celé popsané 

posloupnosti �inností je uv�dom�ní si d�ležitosti a nezbytnosti vybudování fungující 

vnitrofiremní komunikace. Strategie by m�la obsahovat „p�em�nu vize ve výsledky firmy, 

v cílech, v nastavení podmínek, v postupech a zp�sobech shrnutých v konkrétním 

komunika�ním plánu.“ (4, str.57) 

      Komunika�ním plánem vedení organizace realizuje strategii a cíle vnitrofiremní 

komunikace. Plán je v podstat� �asovým harmonogramem popisujícím komunika�ní 

aktivity a �innosti v�etn� cíl� a odpov�dností. J. Holá doporu�uje, aby management p�i 

tvorb� komunika�ního plánu respektoval názory a postoje zam�stnanc� a p�izp�sobil tak 

charakter komunikace jejich pot�ebám. (4) Sou�asn� upozor�uje, že je p�i sestavování 

plánu t�eba brát v úvahu nejen oficiální komunika�ní cesty, ale také neoficiální informa�ní 

zdroje (neformální vztahy mezi pracovníky). Vliv této neformální komunika�ní sít� na 
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fungování organizace je závislý na efektivit� formální (oficiální) interní komunikace. 

Autorka píše, že „pokud je interní komunikace otev�ená s dostatkem pravdivých informací, 

není d�vod pro ší�ení dezinformací a fám prost�ednictvím neformální komunikace. 

Fungující zp�tnovazební systém by m�l zachycovat podn�ty vznikajících fám a okamžit� 

identifikovat nefungující slabá místa vnitrofiremní komunikace. Na tyto podn�ty musí 

vedení okamžit� reagovat.“ (4, str.57) 

      Komunika�ní plán firmy by m�l vždy zahrnovat a d�kladn� popisovat n�které 

d�ležité komunika�ní situace, jako je nap�. plán pravidelného hodnocení zam�stnanc� nebo 

adaptace nového zam�stnance ve firm�. Také by se m�l cílen� soust�e�ovat na 

standardizaci pravideln� se opakujících komunika�ních situací, jimiž se zabývám 

v následující kapitole.       

2.11  Komunika�ní standardy 
      Komunika�ní standardy p�edstavují závazná pravidla a postupy pro opakující se 

komunika�ní situace v organizaci. Standardy komunikaci strukturují a standardizují do 

podoby komunika�ních model�. V praxi je pak žádoucí tato vypracovaná pravidla 

respektovat. Existuje celá �ada komunika�ních situací, které lze zpracovat do podoby 

komunika�ního standardu. M�že jít nap�. o pravidelné porady nebo pohovory, realizaci 

výb�rového �ízení, p�edávání písemných nebo ústních pravidel firemní kultury, rozhovor 

s chybujícím pracovníkem, vy�izování stížností zákazníka, poskytnutí zp�tné vazby 

v rozhovoru, rozhovor s pracovníky o p�ipravované zm�n�, porady o cílech útvaru, ale také 

o postupy p�i vytvá�ení základních interních informací týkajících se organiza�ní struktury 

podniku (organiza�ní �ád, podpisový �ád, pracovní �ád, spisový �ád, archivní a skarta�ní 

�ád apod.) a vnit�ní �ídící normy (p�íkazy �editele, organiza�ní sm�rnice a jiné pracovní 

instrukce). Zejména vnit�ní �ídící normy je pak nutné pravideln� aktualizovat a dbát na 

jejich optimální dostupnost pracovník�m, kterých se týkají (vytvo�ením informa�ních 

zdroj� a p�ístupu k nim). (3, 4) Standardizace v komunikaci zahrnuje také tzv. manažerské 

informace. Tuto skupinu tvo�í vnit�ní informace pot�ebné pro �ízení lidí. Jsou to plány, 

zadávání úkol� a jejich hodnocení. Další oblastí jsou marketingové informace, informace 

z oblasti interních PR (public relations). Ty si kladou za cíl prezentovat �innost organizace 

sm�rem dovnit�, uspokojit informa�ní pot�eby pracovník� zejména z hlediska dostupných 

informací o organizaci, jejích výsledcích, strategiích a cílech, zám�rn� plánovaných 
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akcích. (4, str.90) Informace toho typu budují kladný vztah zam�stnance k organizaci, 

posilují pocit smysluplnosti �innosti celé firmy i práce jednotlivce. Z t�chto d�vod� je 

dobré standardizovat uvedené informace nap�. do podoby pravidelného ob�žníku nebo 

internetové online nást�nky. (4) 

      Ke komunika�n� náro�ným situacím, u nichž je bezesporu pot�ebné vytvo�it 

konkrétní protokol komunikace, pat�í nástup nového pracovníka do zam�stnání a jeho 

adaptace, a hodnocení výkonu zam�stnanc�. V další �ásti uvádím stru�ná pravidla 

popisující komunikaci v t�chto situacích. 

2.11.1 Nástup a adaptace nového pracovníka 
      P�i nástupu nového zam�stnance do firmy usiluje firma o to, aby pracovník p�ijal co 

nejd�íve zásady chování a jednání pro ni žádoucí. Zpravidla již výb�rové �ízení na pracovní 

místo v sob� nese krom� kvalifika�ních požadavk� na nového zam�stnance i požadavky 

vztahující se k osobnostnímu profilu uchaze�e. V pr�b�hu adapta�ního procesu pak 

zam�stnanec získává informace  o tom, jak to v organizaci „chodí“, jak firma funguje, jaké 

jsou její cíle, jaká má základní pravidla a principy firemní kultury a také co organizace 

zam�stnanci nabízí a sou�asn� co od n�j o�ekává. Zam�stnanec dostává i informace           

o technologiích, p�edpisech a podmínkách, v nichž bude pracovat. V této fázi probíhá jak 

formální komunikace (standardizovaný proces �ízený personálním útvarem nebo 

nad�ízeným pracovníkem), tak neformální komunikace (prost�ednictvím spolupracovník�). 

Zejména v neformální komunikaci se pak projevuje fungování týmu, smýšlení jednotlivých 

pracovník� a jejich vztah k organizaci. Je nutné dbát na oboustrannost celého 

komunika�ního procesu, tedy nejen poskytovat �adu p�edevším jasných informací o nové 

práci a konkrétních úkolech, ale dát také pracovníku prostor pro vyjas�ování a otázky tak, 

aby byl napln�n základní cíl každé komunikace - dosažení porozum�ní. V tuto dobu také 

nastavujeme úrove� interpersonálních vztah� a komunikace. (3, 4) 

      Autorka J. Holá doporu�uje, aby základní informace v situaci nástupu a adaptace 

nového pracovníka do firmy byly zpracovány formou „balí�ku.“ (4) Tato podoba informací 

je výhodná zejména proto, že se sníží významn� možnost zapomenout na n�co 

podstatného, co nový pracovník pot�ebuje znát. Standardním postupem tak �asto v praxi 

bývá p�edání základních informací a instrukcí pracovníkovi v písemné podob�, p�íp. 

audiovizuální form� (video, po�íta�ová prezentace), teprve pozd�ji se uskute�ní rozhovor 
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nového zam�stnance s manažerem nebo vedoucím personálního úseku, který umožní 

pokládání dotaz� v rámci zp�tné vazby. Písemné �i audiovizuální materiály mohou být 

uloženy na podnikovém intranetu, pro ústní pohovor je výhodné mít ucelenou písemnou 

metodiku nebo osnovu. Co je nutné vždy standardizovat, je popis pracovního místa pro 

nového zam�stnance a postup jeho zaškolování (tzv. kole�ko pracovníka v jednotlivých 

provozech), p�ípadn� i postup pro jeho celkové uvítání v organizaci. Hovo�í se o tzv. 

nástupním plánu. (4)  

      Smyslem celého adapta�ního procesu a orientace je rychlé zapojení nového 

zam�stnance do kolektivu. Celý proces je zam��en na t�i základní oblasti: 

- orientaci a adaptaci ve firm�, kdy zam�stnanec získává informace obecného 

charakteru (organiza�ní struktura, zám�ry a cíle firmy, pravidla firemní kultury, 

pravidla pro odm��ování a hodnocení, možnosti vzd�lávání, zam�stnanecké 

výhody aj.), 

- orientaci a adaptaci v pracovním týmu, kdy jsou poskytovány informace na úrovni 

odd�lení (funkce odd�lení, odpov�dnosti a kompetence v rámci odd�lení, 

provázanost pracovních míst a jednotlivých úsek� ve firm�, pravidla komunikace 

na odd�lení, pracovní doba, pracovní režim aj.), 

- orientaci a adaptaci na pracovním míst�, kdy zam�stnanec obdrží informace p�ímo 

pot�ebné k výkonu jeho funkce (popis pracovního místa, konkrétní odpov�dnost     

a kompetence, obsah úkol�, vztah pod�ízenosti a nad�ízenosti, užívání sv��ených 

pracovních prost�edk�, pravidla hodnocení a normy pracovního výkonu aj.). (4, 7) 

 

S ohledem na složitost takové komunika�ní situace, jakou je nástup a adaptace 

nového pracovníka, je tedy pochopitelné a žádoucí, aby byl celý proces detailn� 

naplánován a standardizován spole�n� se stanovením konkrétních odpov�dností 

jednotlivých vedoucích pracovník� za provedení a spln�ní jednotlivých krok� i za rozsah 

poskytnutých informací, a aby se všechny formy komunikace vzájemn� dopl�ovaly a byly 

slad�né. (4) 
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2.11.2 Hodnocení pracovníka a plán osobního rozvoje 
          Hodnocení pracovníka je porovnáváním dosahovaných pracovních výsledk� a cíl� 

podle ur�itých kritérií. (4) Obsahem je zhodnocení a kontrola dosahovaných výsledk� 

v rámci osobního rozvoje a p�ípadné p�izp�sobení plánu výkonu a plánu osobního rozvoje. 

Plán osobního rozvoje je „postup p�i napl�ování pot�eb pracovníka, nutných k dosahování 

požadovaných výsledk�, nap�. osvojení si r�zných dovedností, vzd�lávání apod.“ (4, str.29) 

Hodnocení pracovníka je tak m��ením a vyhodnocováním výkonu pracovníka, zp�tnou 

vazbou a sou�asn� i cestou pro �ešení vzniklých problém�. Cíle a kritéria tohoto m��ení 

jsou zakotveny v dohod� o pracovním výkonu, jejíž sou�ástí jsou i požadavky na znalosti      

a dovednosti pracovníka a rovn�ž na chování zam�stnance ve vztahu k vyty�eným cíl�m. 

Rozvojové cíle pak definují oblasti, v nichž má zam�stnanec zlepšit sv�j výkon práce         

a p�edpoklady pro n�j. Popsané aktivity spadají do tzv. �ízení pracovního výkonu jako 

nástroje pro dosahování lepších výsledk� ve firm�. Cyklus �ízení pracovního výkonu 

ukazuje následující schéma: (4, str.31) 

 

 

Dohoda o pracovním 

                   výkonu 

 

Hodnocení pracovníka      Osobní plán 

a jeho výkonu                 rozvoje 

 

Pr�b�žné �ízení pracovního 

výkonu 

 

Schéma �. 3: Cyklus klí�ových aktivit pracovního výkonu (4, str.31) 

    

       �ízení pracovního výkonu jednotlivých zam�stnanc� probíhá vždy s ohledem na 

výkon tým� i celé firmy. Celý proces, v�etn� hodnocení zam�stnanc�, je nutné zabezpe�it 

používáním jednotných postup� a zásad, se zázemím jednotné personální politiky 

odvíjející se od hodnot firmy a otev�ené efektivní komunikace. Pokud hodnotící postup 

spl�uje kritérium ustálenosti a standardizace, pak je hodnocení jednozna�n� objektivn�jší   
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a efektivn�jší. Typickým p�íkladem takové standardizace jsou hodnotící formulá�e 

obsahující konkrétní cíle a jejich m��ítka. Krom� t�chto formulá�� jsou sou�ástí 

pravidelného hodnocení zam�stnanc� ve firm� i hodnotící rozhovory. Je t�eba zd�raznit, že 

si pod tímto pojmem není možné p�edstavit pouze monolog vedoucího obsahující vý�et 

chyb, jichž se zam�stnanec za uplynulé období dopustil. Komunikace v hodnotících 

rozhovorech musí být vždy dialogem, rovnocenným, konstruktivním a otev�eným, s cílem 

dosp�t k oboustrann� akceptovatelnému záv�ru. Sou�ástí hodnotícího rozhovoru je tak       

i volba stylu komunikace, pe�livá p�íprava celého rozhovoru a podporování p�átelské 

atmosféry. Hodnotící pracovník by m�l rozhovor vést v duchu pozitivní a konstruktivní 

kritiky, s dostatkem prostoru pro sebehodnocení a hodnocení zam�stnance. Podrobný 

„návod“ pro vedení hodnotících rozhovor� lze nalézt v celé �ad� publikací s tématem 

vnitrofiremní komunikace, hodnocení zam�stnanc� nebo managementu. (4)  

     Úskalím hodnocení zam�stnanc� bývá m��itelnost jejich výkonu. J. Holá v této 

souvislosti upozor�uje, že „�ím je pracovní výkon objektivn� m��iteln�jší, tím lépe.“       

(4, str.99) Dále konstatuje, že „mnoho manažer� je nespokojeno se svými spolupracovníky, 

ale protože nezadali zcela jasné cíle, které jsou m��itelné, neum�jí ani hodnotit ani vyjád�it 

vlastní nespokojenost objektivn� a dost �asto se hodnocení vyhýbají.“ (4, str.99) 

      Na záv�r kapitoly pojednávající o komunika�ních standardech ješt� jednou ocituji 

autorku J. Holou: „Nezáleží na tom, jestli má firma své ustálené standardy sepsané 

v manuálech, pokud jsou ustálenými nepsanými pravidly, plní sv�j ú�el taktéž. D�ležité je 

jejich prvotní nastavení, nastavení podmínek pro jejich možné provád�ní a dodržování 

pravidel a princip�, na kterých jsou postaveny.“ (4, str.92) 

2.12  Budování vnitrofiremní komunikace 
     Z pohledu budování vnitrofiremní komunikace je pot�eba zd�raznit, že tak jako se 

vše okolo nás postupn� vyvíjí a zdokonaluje, tak postupn� zraje i úrove� vnitrofiremní 

komunikace cílen� budované v organizaci. Autorka I. Hloušková píše, že jednotlivé etapy 

ve vývoji interní komunikace zformuloval americký psychiatr S. Peck (fáze 

pseudokomunikace, fáze manipulativní, fáze odbourávání komunika�ních bariér a fáze 

skute�né komunikace) a podrobn� tyto etapy rozpracovává. (3, str.19-30) 

      Obecná doporu�ení k vybudování funk�ní vnitrofiremní komunikace nebo k jejímu 

zlepšení, lze shrnout v n�kolika bodech. Prvním p�edpokladem je vytvo�ení jednotného      



 44 

a spolupracujícího vrcholového vedení. Pomocnou ruku v tomto zám�ru m�že firm� podat 

poradenská firma zam��ená na tuto oblast. Ve druhé fázi je t�eba provést revizi d�lby práce 

a její funk�nosti a rovn�ž p�ehodnocení organiza�ní struktury (op�t s možností využití 

poradenské služby). T�etím krokem je vytvo�ení firemní strategie s vyjasn�nou strategií 

personální a komunika�ní, spolu s vytvo�ením personálního systému se zakomponovaným 

personálním plánováním a s propracovanou zp�tnou vazbou. 	tvrtá �ást budování interní 

komunikace se týká vzd�lávání a školení vedoucích pracovník� a manažer� v oblasti 

komunikace s d�razem na komunikaci vnitrofiremní a interpersonální, ale také v oblasti 

vedení spolupracovník�, personalistiky a managementu. Sou�asn� je v této fázi žádoucí 

vybudovat systém pro identifikaci problémových míst v komunikaci. V neposlední �ad� je 

t�eba dbát na budování firemní kultury (protože firemní komunikace z ní vychází a je de 

facto jejím odrazem a nedílnou sou�ástí), podporovat a náležit� oce�ovat otev�enou 

komunikaci a týmovou spolupráci, osobní p�íklady a spolehlivost jako st�žejní hodnoty 

organizace. Základní organiza�ní hodnotou v jakékoli instituci nebo firm� musí být 

p�edevším úcta k �lov�ku jako takovému. Nejenom tedy k jejím zákazník�m, ale také 

k jejím zam�stnanc�m. (3) 

2.13  Shrnutí na záv�r teoretické �ásti 
 V teoretické �ásti diplomové práce jsem se pokusil podat ucelený p�ehled                      

o vnitrofiremní komunikaci, o jejích sou�ástech, pravidlech a základním cíli a významu. 

Teoretická �ást tak m�že být jedním z  informa�ních zdroj� pro ty manažery a vedoucí 

pracovníky, kte�í usilují o vybudování smysluplné a funk�ní vnitrofiremní komunikace 

v jejich organizaci. Ani sebelepší teoretická základna, by� je pochopiteln� nezbytná, však 

podle mého názoru nem�že nahradit vlastní nasazení a snahu zdokonalovat se 

v komunika�ních dovednostech a pracovat sám na sob�.  

Autorka I. Hloušková shrnuje v záv�ru své publikace (3) základní komunika�ní 

dovednosti, které jsou pro efektivní interpersonální komunikaci klí�ové a v nichž by se 

každý dobrý manažer, zejména cítí-li ur�ité nedostatky nebo rezervy, m�l ve vlastním 

zájmu i v zájmu celé organizace rozvíjet: 

- schopnost soust�edit se a upoutat pozornost druhého, 

- schopnost mluvit srozumiteln�, 

- um�ní naslouchat a schopnost porozum�t druhému, 
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- um�ní správn� používat o�ní kontakt, 

- správná volba meziosobní vzdálenosti, 

- vytvá�ení souladu v komunikaci nápodobou mimoslovní komunikace, 

- schopnost nepostupovat podle pozic, ale podle zájm�, 

- schopnost nedotknout se osobnosti partnera a schopnost necítit se dot�en, 

- schopnost používání objektivních norem, a kone�n� 

- schopnost poskytovat a vyhledávat zp�tnou vazbu. (3) 
   

             Fungující komunikace je významným znakem vysp�losti firemní kultury 

organizace a odrazem práce dobrého manažera. Dobrý manažer má vždy na pam�ti, 

že zam�stnanci jsou pro organizaci stejn� významní a d�ležití jako její zákazníci. 
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Praktická �ást 

3 Základní informace o diagnostickém procesu v organizaci 

3.1 P�edstavení vybrané organizace 
Pro diplomovou práci jsem si vybral organizaci Sociální služby Lanškroun - 

Domov pro seniory (dále jen Domov pro seniory), která p�sobí v mém rodném m�st� od 

roku 2006 jako jediné za�ízení pe�ující o seniory v obci a poskytující jak ústavní, tak 

terénní služby starým a zdravotn� postiženým ob�an�m. Z�izovatelem organizace je m�sto 

Lanškroun.  

K uvedené volb� m� vedl p�edevším fakt, že zmín�ná organizace získala v rámci 

�ádné inspekce kvality sociálních služeb plných 144 bod� ze 144 možných (tj. 100% 

úsp�šnost), na rozdíl od sedmi okolních domov�, které požadavky standard� kvality 

napoprvé nesplnily. Zajímalo m�, jak v takto výborn� ohodnocené instituci, kterou je 

možné na základ� uvedeného bodového zisku jist� považovat za p�íklad dobré praxe, 

funguje systém vnitrofiremní komunikace a jak je konstruován. V Domov� pro seniory 

v Lanškroun� jsem navíc absolvoval odbornou praxi v �ízení v rámci studia na Univerzit� 

Karlov�, i tato skute�nost ovlivnila moji volbu. 

3.1.1 Základní �innosti Domova pro seniory 
 Základní �innosti organizace jsou formulovány v prohlášení Domova pro seniory 

v n�kolika bodech: 

- „poskytnutí ubytování klient�m v bezbariérových jedno �i dvoul�žkových pokojích 

(v�tšina z nich má samostatné sociální za�ízení, balkón a kuchy�ský kout, 

k ubytování také pat�í úklid, praní a drobné opravy prádla), 

- poskytnutí stravy klient�m (strava se podává minimáln� 4x denn� podle p�ání 

klient�), 

- pomoc p�i zvládání b�žných úkon� pé�e o vlastní osobu (pomoc nebo podpora 

s oblékáním, pomoc s prostorovou orientací, p�i p�esunech, podávání jídla apod.), 

- pomoc p�i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc �i 

podpora p�i koupání, mytí vlas�, toalet� apod.), 

- zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím (pomoc nebo podpora p�i 

kontaktu s léka�i, obchody a službami, s rodinou), 
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- sociáln� terapeutické �innosti (podpora �i pomoc p�i udržení a rozvoji osobních       

a sociálních schopností), 

- aktiviza�ní �innosti (individuální i skupinové volno�asové aktivity), 

- pomoc p�i uplat�ování práv a oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání osobních 

záležitostí (p�i kontaktu s institucemi, p�i podávání žádostí atd.).“ (15) 

  O klienty Domova pro seniory pe�uje celkem 55 pracovník�, z nichž nejv�tší �ást 

tvo�í ošet�ovatelsko - zdravotnický personál (25 zam�stnanc�), dále pracovníci úseku 

sociálního, stravovacího, technického  a ekonomického. 

  Domov pro seniory usiluje o to, aby sociální služba skute�n� poskytovala 

nezbytnou podporu jen v oblastech, ve kterých ji klient pot�ebuje a chce p�ijímat. Snahou 

je minimalizovat ta opat�ení, která by omezovala individuální rozhodnutí klienta a vytvá�et 

r�zné alternativy pro jeho rozhodování a tím rozší�it možnosti volby klient�. 

3.1.2 Cílové skupiny 
Cílovou skupinu Domova pro seniory Lanškroun tvo�í ob�ané starší 65 let 

pobírající starobní nebo invalidní d�chod, kte�í pot�ebují každodenní nep�etržitou 

komplexní pé�i v rozsahu nabízených služeb. (15) 

Domov pro seniory není vhodný pro osoby vyžadující služby, jež neposkytuje, ani 

pro osoby, pot�ebující služby zvláštního režimu, dále pro osoby, které by narušovaly klidné 

soužití s ostatními klienty, pro agresivní, infek�n� nemocné a mentáln� postižené osoby. 

Není vhodný také pro ty, jimž by k zajišt�ní pé�e sta�ily služby nižšího typu (nap�. 

pe�ovatelské služby poskytované v míst� trvalého bydlišt� klienta). (15) 

3.1.3 Zásady poskytování sociální služby, poslání, cíle a vize 
Domov pro seniory v Lanškroun� zve�ej�uje zásady pro poskytování sociálních 

služeb a svoje poslání, cíle a vize v prohlášení, které je sou�ástí vnitrofiremní dokumentace 

(standard �. 1) a lze jej nalézt i na internetových stránkách Domova. Prohlášení je také 

sou�ástí informa�ních leták� ur�ených ve�ejnosti. 

K zásadám poskytovaných sociálních služeb v Domov� pro seniory pat�í: 

- „úcta k �lov�ku - poskytování služeb bez ohledu na spole�enské postavení klienta, 

- respekt soukromí klienta, 

- podpora samostatnosti a nezávislosti, to znamená poskytování pé�e pouze do výše 

postižení klienta, 
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- p�izp�sobení služeb klient�m (respektování p�ání a cíl� klient�, jak je to jen možné).“ 

(15) 

Poslání organizace: 

- „Domov pro seniory Lanškroun poskytuje senior�m a osobám se zdravotním 

postižením formou komplexní pé�e takovou podporu a pomoc, která jim umožní 

zachovat si v co nejv�tší mí�e sv�j dosavadní zp�sob života se svými zájmy, koní�ky    

a p�íležitostmi, jež mají jejich vrstevníci, 

- Domov pro seniory Lanškroun poskytuje sociální služby, umož�ující lidem 

v nep�íznivé sociální situaci žít b�žným životem, p�i zachování jejich d�stojnosti          

a možnosti o své osob� sami rozhodovat v prost�edí, které co nejvíce vyhovuje jejich 

pot�ebám.“ (15) 

 

Cíle organizace:  

- „dále zvyšovat kvalitu sociálních služeb a pr�b�žn� zlepšovat metodiky, pracovní 

postupy apod., 

- upravit vnit�ní a venkovní prostory Domova, aby co nejvíce vyhovovaly klient�m, 

- udržet v organizaci motivované a vzd�lané pracovníky, kte�í budou tvo�it stabilní tým 

s malou vým�nou zam�stnanc� a nezvyšující se pracovní neschopností.“ (15) 

 

Vize organizace: 

- „klient si udržuje kontakty s jeho rodinou, p�áteli a spole�ností podle vlastní v�le          

a uvážení po co nejdelší možnou dobu svého života, 

- klient má stejná práva a možnosti jako jeho vrstevníci žijící mimo Domov pro seniory   

a v p�ípad� pot�ebnosti mu podle jeho individuálních pot�eb a p�ání bude poskytnuta 

p�im��ená pomoc a podpora p�i stravování, hygien�, zabezpe�ování ostatních životních 

pot�eb a napln�ní jeho spokojenosti - nap�. nabídkou aktiviza�ních a volno�asových 

aktivit, aby mohl vést maximáln� možný b�žný zp�sob života po co nejdelší možnou 

dobu.“ (15) 
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3.2 Cíl a zam��ení diagnostického procesu 
Cílem diagnostického procesu v organizaci bylo zmapovat existující systém  

vnitrofiremní komunikace a identifikovat jeho p�ípadné nedostatky a pokusit se navrhnout 

úpravy a nové prvky, které by vedly k odstran�ní odhalených problém� tak, aby úrove� 

vnitrofiremní komunikace byla optimáln� nastavena a plnila svoji funkci v nejvyšší možné 

mí�e. 

Diagnostika organizace byla zam��ena na oblast vnitrofiremní komunikace mezi 

zam�stnanci. 

3.3 Metodologie 
 K dosažení stanoveného cíle jsem použil následující metodiku sb�ru dat: 

1. Analýza vnitrofiremní dokumentace organizace, analýza obsahu internetových       

a intranetových stránek. 

2. Rozhovor s �editelem. 

3. Dotazníkové šet�ení mezi zam�stnanci. 

3.4 Harmonogram diagnostického procesu 
 Jednotlivé etapy diagnostického procesu lze p�ehledn� shrnout do t�í fází: 

1. P�ípravná fáze: P�íprava projektu, studium odborné literatury, p�íprava dotazníku, 

p�edb�žná jednání s �editelem Domova pro seniory. 

2. Realiza�ní fáze: Analýza organiza�ní struktury a systému �ízení v organizaci, 

analýza vnitrofiremní dokumentace a obsahu internetových a intranetových stránek 

se zam��ením na systém p�edávání zpráv a informací (používané komunika�ní 

prost�edky a kanály). Rozhovor s �editelem organizace pro získání dopl�ujících 

informací z pohledu hlavního manažera a dotazníkové šet�ení mezi zam�stnanci 

ov��ující jejich spokojenost s podmínkami a  nastavením vnitrofiremní komunikace 

v klí�ových oblastech. Podrobné informace o metodologii uvádím v kapitole 4.6 na 

str. 61 a v kapitole 4.7 na str. 64. 

3. Hodnotící fáze: Záv�re�ná zpráva s doporu�ením a nám�ty na zlepšení. 

 

 

 

 



 50 

4 Výsledky diagnostického procesu v Domov� pro seniory Lanškroun 

4.1 Organiza�ní struktura 
 Popis organiza�ní struktury a systému �ízení je náplní organiza�ního �ádu. Všichni 

zam�stnanci musí být prokazateln� p�i nástupu do zam�stnání s tímto organiza�ním �ádem 

seznámeni (vlastnoru�ní podpis každého zam�stnance). Organiza�ní �ád je stejn� jako 

ostatní sm�rnice a p�edpisy tvo�ící vnitrofiremní dokumentaci dostupný na firemním 

intranetu v elektronické podob� a v tišt�né podob� u �editele Domova pro seniory a rovn�ž 

u vedoucích pracovník� jednotlivých úsek�. Je také vyv�šen na nást�nkách v každém pat�e 

Domova pro seniory. Kdokoli ze zam�stnanc� (ale i klient� nebo návšt�vník�) má tak 

možnost do organiza�ního �ádu voln� nahlédnout. 

      V �ele organizace stojí �editel, který je statutárním zástupcem. �editeli Domova 

jsou p�ímo pod�ízeni následující pracovníci: 

- vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra), 

- vedoucí sociální pracovník, 

- vedoucí ú�etní, 

- vedoucí stravovacího úseku, 

- vedoucí technického úseku, 

- vnit�ní auditor kvality, 

- ú�etní, pokladní a referent majetkové správy, 

- koordinátor pe�ovatelské služby. 

      Vedoucí a ostatní zam�stnanci instituce jsou oprávn�ni jejím jménem �init jen ty 

právní úkony, které vyplývají z jejich funk�ního za�azení a které jsou stanoveny 

organiza�ními p�edpisy, pracovní náplní �i oprávn�ním z písemného pov��ení. P�ehledné 

organiza�ní schéma tvo�ící nedílnou sou�ást organiza�ního �ádu uvádím v p�íloze �. 2 

diplomové práce. 

4.2 Systém �ízení 
      Základním organiza�ním vztahem je p�ímá pod�ízenost a nad�ízenost. Vedoucí 

zam�stnanci �ídí a kontrolují práci a pracovní výsledky pod�ízených zam�stnanc�. 

Základní povinnosti zam�stnanc� a vedoucích pracovník� organizace stanovuje v souladu 

se zákoníkem práce a odkazuje na p�íslušné právní normy. Vedoucí zam�stnanci jsou 
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povinni provád�t jako sou�ást své �ídící práce kontrolu v rozsahu své pravomoci                

a odpov�dnosti. 

4.3 Hlavní �innosti a zam��ení odborných úsek� 

4.3.1 Ekonomický úsek 
      V �ele ekonomického úseku je vedoucí ú�etní, která zabezpe�uje komplexní 

ekonomickou �innost organizace. Plní úkoly spojené s p�ípravou a �erpáním rozpo�tových 

prost�edk� organizace, jejich kontrolu, vyhodnocování a p�ijímání pot�ebných opat�ení 

v�etn� statistického výkaznictví. Její práci kontroluje smluvní ú�etní organizace, která ji 

sou�asn� metodicky vede. Druhá pracovnice ekonomického úseku vykonává kumulovanou 

funkci ú�etní/pokladní a referenta majetkové správy. Krom� provád�ní personální              

a mzdové agendy vede depozitní pokladnu uživatel�.       

4.3.2 Zdravotní (ošet�ovatelský) úsek 
      V �ele úseku stojí vrchní sestra, která po odborné stránce �ídí zdravotnické 

pracovníky a pracovníky sociální pé�e. Dbá také na dodržování pot�ebné úrovn� 

ošet�ovatelské pé�e, dodržování hygienických a protiepidemických norem a p�edpis�          

a zásad racionální výživy. Vrchní sest�e jsou p�ímo pod�ízeni: 

- zdravotní sestry, 

- fyzioterapeut, 

- nutri�ní terapeut, 

- pracovníci p�ímé obslužné pé�e. 

4.3.3 Vedoucí sociální pracovnice 
      �ídí instruktora sociální pé�e a aktiviza�ního pracovníka a zabezpe�uje komplexn� 

sociální pé�i uživatel�m Domova pro seniory. 

4.3.4 Technický úsek 
      Úsek �ídí vedoucí, který zajiš�uje správu sv��eného majetku, vnit�ní a vn�jší 

vybavení Domova v�etn� provozní a skladové evidence, materiáln�-technické zabezpe�ení               

a zásobování, bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci v�etn� poskytování osobních 

ochranných prost�edk� a provoz za�ízení.  

Vedoucímu technického úseku jsou p�ímo pod�ízeni: 

- zam�stnanci údržby, 
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- zam�stnanci prádelny, 

- zam�stnanci recepce, 

- zam�stnanci  kantýny, 

- uklíze�ky. 

4.3.5 Stravovací úsek 
      Úsek �ídí vedoucí stravovacího úseku, který vede zam�stnance po odborné stránce. 

Zabezpe�uje dodržování hygienických p�edpis�, norem va�ení, uplat�ování princip� 

správné výrobní a hygienické praxe, ú�etní a ekonomickou agendu související se 

stravovacím úsekem. 

      Vedoucímu stravovacího úseku jsou p�ímo pod�ízeni: 

- jeho zástupce, 

- kucha�i, 

- pomocní kucha�i, 

- pomocné síly v kuchyni, 

- zásobova�. 

4.4 Vnitrofiremní dokumentace 
 Vnitrofiremní dokumentaci má Domov pro seniory p�ehledn� zpracovanou formou 

standard� kvality sociálních služeb. V rámci standard� jsou vypracované vnit�ní p�edpisy, 

p�íkazy, na�ízení a sm�rnice a standardy tak, aby služby v organizaci byly poskytovány 

v souladu s platnou legislativou. S t�mito dokumenty jsou podle d�ležitosti a pot�ebnosti 

seznamováni jak klienti Domova na sch�zích obyvatel, tak zam�stnanci p�i nástupu do 

zam�stnání i na pravidelných poradách. Krom� tišt�né podoby, kterou na každém úseku     

u sebe uchovává p�íslušný vedoucí, jsou také pln� dostupné na firemním intranetu nebo     

u �editele organizace k nahlédnutí. Klí�ové dokumenty (organiza�ní �ád, etický kodex, 

domácí �ád, prohlášení Domova pro seniory obsahující poslání, cíle, vize a zásady 

poskytovaných služeb a další) jsou také vyv�šeny na každém pat�e v budov� na nást�nce. 

Nahlížet do t�chto dokument� tak mohou nejen zam�stnanci, ale také klienti, p�ípadn� 

rodinní p�íslušníci a návšt�vy v Domov�. 

 Standard �. 1 (cíle a zp�soby poskytování sociálních služeb) si klade za cíl 

zp�ehlednit poslání organizace, její cíle a cílové skupiny a to v prohlášení Domova pro 

seniory. Základní informace z tohoto prohlášení uvádím na str. 47 diplomové práce.     
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Sou�ástí standardu je domácí �ád obsahující p�ehledn� uspo�ádané informace o nástupu 

klienta do Domova a pravidlech spole�ného soužití. Etický kodex pracovník� standardizuje 

chování zam�stnanc� a informuje klienty a jejich rodinné p�íslušníky o p�ístupu, který lze 

od služby o�ekávat, sou�asn� je i souborem organiza�ních hodnot, které podmi�ují 

napl�ování standard� kvality. Podrobn� rozpracovává etické zásady a pravidla etického 

chování ve vztahu ke klient�m, k organizaci, ke spolupracovník�m, k odbornosti i celé 

spole�nosti. �editel organizace prokazateln� seznamuje s etickým kodexem vedoucí úsek� 

a ti pak následn� nov� nastupující zam�stnance. Klienty Domova seznamuje s etickým 

kodexem sociální pracovnice. Prokazatelné seznámení musí být provedeno nejpozd�ji do 

sedmi dn� od nástupu (klienta �i pracovníka) do Domova.  

Podstatnou �ást standardu tvo�í sm�rnice popisující detailn� metodiky pro 

jednotlivé úseky (technický, sociální, stravovací, ošet�ovatelský). Metodiky �eší otázky 

pracovní doby na jednotlivých úsecích, harmonogramy práce zam�stnanc� a jejich úkoly   

a povinnosti. Za zmínku stojí velmi podrobn� zpracovaná metodika pro poskytování 

ošet�ovatelské pé�e, která krom� uvedených informací standardizuje i postup pro tok 

informací o klientech v rámci p�edávání služby mezi pracovníky v p�ímé pé�i (sestry, 

ošet�ovatelky) s cílem co nejkvalitn�ji p�edat veškeré informace o klientech z prob�hlé 

služby služb� následující a dodržet jednotný postup p�i pln�ní individuálního plánu klienta.  

 Standard �. 2 (ochrana práv osob) zd�raz�uje ochranu práv klient� sociálních 

služeb. P�ílohou standardu jsou dokumenty jako Listina základních práv a svobod nebo 

formulá� Dotazníku spokojenosti klient�. Domov pro seniory má jako jednu ze základních 

organiza�ních hodnot úctu a respekt k �lov�ku, respektuje základní lidská práva a zejména 

dbá na ochranu soukromí, ochranu práva na d�stojnost, ochranu práva na individualitu 

klienta, ochranu práva na �est, dobrou pov�st a jméno, také na ochranu p�ed jakýmikoli 

formami zneužívání �i ochranu práva na informovanost. Standard obsahuje vnit�ní 

sm�rnice �ešící nap�. st�et zájm� nebo pravidla pro používání opat�ení omezujících pohyb. 

 Standard �. 3 (jednání se zájemcem o sociální službu) podrobn� upravuje postup p�i 

podávání žádosti o umíst�ní klienta do Domova pro seniory. P�ehledn� a srozumiteln� 

uvádí kritéria pro p�íjem klient� do Domova, bodovou škálu pro ú�ely sociálního šet�ení    

a základní informace pro nástup klienta do sociálního za�ízení. Sou�ástí jsou vzory dopis� 

o p�ijetí �i vy�azení žádosti, formulá� žádosti o p�ijetí klienta k pobytu, informace pro 
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odmítnuté žadatele, zápis o jednání se zájemcem o službu sociální pé�e nebo individuální 

cíle a pot�eby klienta, které se sjednávají p�i nástupu do Domova. 

 Standard �. 4 (smlouva o poskytování sociální služby) up�es�uje náležitosti 

smlouvy o poskytování sociální služby, na jejímž základ� jsou služby realizovány. P�ed 

uzav�ením smlouvy musí být žadatel seznámen se všemi podmínkami poskytování sociální 

služby, poskytovatel se sou�asn� seznamuje s pot�ebami klienta. Smlouva tak stanovuje 

d�ležité aspekty poskytování služby (v�etn� individuálních cíl�). V p�íloze standardu má 

organizace uložen vzor Smlouvy o poskytnutí služby sociální pé�e v Domov� pro seniory  

a List úhrad za poskytované služby. 

 Standard �. 5 (individuální plánování pr�b�hu sociální služby) �eší oblast 

napl�ování osobních cíl� klient�. Individuální plánování je d�ležitou sou�ástí poskytované 

pé�e, protože pomáhá zvýšit efektivitu poskytovaných služeb a umož�uje sledovat vývoj 

klienta. P�i individuálním plánování se zohled�ují pot�eby klient� tak, aby jim služby 

umožnily vést co nejb�žn�jší zp�sob života. Poskytování služeb je tak postaveno na 

individuálních cílech a pot�ebách klienta a p�edevším na jeho schopnostech. Veškeré 

dokumenty týkající se individuálního plánu jsou uloženy v osobní složce klienta umíst�né 

na sestern�. Individuální plány jsou pr�b�žn� upravovány, aktualizovány a vyhodnocovány 

spolu s klientem. Plány i revize jsou vyhotovovány písemn� a jsou podepsány klientem      

i klí�ovým pracovníkem (originál se zakládá do osobní složky klienta, kopii dostává 

klient). Individuální plány pé�e jsou p�ístupné všem relevantním zam�stnanc�m (klí�ový 

pracovník, pracovníci zdravotního a sociálního úseku nebo osoby, kterým klient dá 

k nahlížení souhlas). Jsou zabezpe�eny p�ed zneužitím (vstup do sesterny je bez 

p�ítomnosti pracovníka zdravotního úseku znemožn�n). Zdravotní a sociální týmy 

poskytující služby vzájemn� spolupracují a vym��ují si pot�ebné informace. Pravideln� se 

scházejí vedoucí pracovních tým�, kte�í �eší nejen provozní problémy, ale zabývají se        

i kvalitou poskytovaných služeb. Opera�ní sch�zky klí�ových pracovník� se zapisují do 

opera�ního deníku. Jedenkrát m�sí�n� se setkají klí�oví pracovníci s pracovníky 

technického úseku, kdy si p�edají pot�ebné informace o klientech a jejich individuálních 

plánech. Tok informací je oboustranný (od klienta k poskytovateli a opa�n�). Pr�b�h 

individuálního plánování se rovn�ž zapisuje do složky klienta v po�íta�ovém programu IS 

Cygnus v sekci „Pr�b�h poskytované služby“. Do sekce „Ú�ast na akcích“ se 

zaznamenávají individuální i skupinové akce, kterých se klient zú�astnil. Informace jsou 
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z programu Cygnus minimáln� jedenkrát ro�n� vytišt�ny a založeny ve složce klienta. 

Kontroly složek klient� s individuálními plány provádí nad�ízený klí�ového pracovníka, 

pr�b�žné kontroly se konají p�i vizitách �editelem a vedoucími jednotlivých úsek�. Pro 

lepší p�ehlednost sjednaných individuálních plán� klienta jsou na sestern� umíst�ny 

magnetické tabule s p�ehledem �inností, u kterých klient pot�ebuje pomoc personálu 

(piktogramy). Tyto tabule slouží pro rychlou orientaci v denním provozu a klí�ový 

pracovník zodpovídá za aktualizaci informací o p�íslušném klientovi. 

P�ílohou standardu jsou r�zné užite�né formulá�e (individuální plány, plány rizik, 

komunika�ní dovednosti, pr�b�h individuálního plánování) a také seznam klient� a jejich 

klí�ových pracovník�. 

 Standard �. 6 se týká dokumentace o poskytování sociální služby. Cílem je tuto 

dokumentaci co nejvíce zp�ehlednit. Domov pro seniory shromaž�uje a zpracovává osobní 

a citlivé údaje o klientech (p�íp. jejich rodinných p�íslušnících nebo zákonných zástupcích) 

za ú�elem poskytování bezpe�ných, odborných a kvalitních sociálních služeb, vytvá�í však 

takové podmínky, aby zpracování uvedených údaj� odpovídalo obecn� závazným normám. 

�ídí se zákonem �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a vytvá�í systém práce 

s osobními daty, který umož�uje, aby služba byla poskytována bezpe�n� a odborn�. 

Vyžaduje pouze data a dokumenty nezbytné pro poskytování sociální služby. Ze zákona je 

Domov povinen p�ijmout taková opat�ení, aby nemohlo dojít k neoprávn�nému nebo 

nahodilému p�ístupu k osobním údaj�m, k jejich zm�n�, zni�ení �i ztrát� nebo 

neoprávn�ným p�enos�m a jinému zneužití. Obsahem jednotlivých sm�rnic v rámci 

standardu jsou tak pokyny pro zpracovávání písemné a elektronické dokumentace na 

jednotlivých úsecích a podmínky jejich bezpe�ného uchovávání. Ochrana dat a systému 

elektronického zp�sobu p�edávání informací je rovn�ž popsána v textu zvláštní sm�rnice 

v rámci standardu �. 10 (p�íloha �. 3 diplomové práce). Elektronická dokumentace vedená 

systémem Cygnus má ur�ena p�ístupová práva pro jednotlivé zam�stnance. Každý 

zam�stnanec vstupuje do systému pod svým jménem a heslem a má p�ístupové právo 

pouze do sekcí, které jsou pro jeho práci nezbytné. Nap�. pracovníci v p�ímé pé�i vidí 

jméno a p�íjmení, ale rodné �íslo a údaje o financích nikoli. P�ístup zam�stnanc� do 

Cygnusu ur�uje �editel nebo sociální pracovnice. 

 Standard �. 7 (stížnosti na kvalitu nebo zp�sob poskytování sociální služby) 

upravuje sm�rnicí zásady pro podávání a vy�izování stížností. Klienti mohou podávat ústní 
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stížnosti kterémukoli pracovníkovi Domova. Ten situaci �eší bu� p�ímo na míst�                

a o postupu následn� informuje svého nad�ízeného, nebo p�edá stížnost k vy�ízení p�ímo 

nad�ízenému pracovníkovi. P�i týdenní porad� je pak stížnost p�edána sociální pracovnici  

a ta ji zdokumentuje v knize stížností. V budov� Domova je v p�ízemí p�ed jídelnou 

umíst�na schránka pro návrhy, p�ipomínky, stížnosti �i pochvaly, kam mohou klienti          

i zam�stnanci vhazovat svá písemná vyjád�ení (i v anonymní podob�). Sociální pracovnice 

pravideln� schránku a její obsah kontroluje. Evidence stížností se vede v knize stížností, 

která je pravideln� p�edkládána �editeli ke kontrole. Sou�ástí standardu je vzor záznamu     

o stížnosti a podrobný návod pro podávání stížností, který je rovn�ž vyv�šen na nást�nce. 

 Standard �. 8 (návaznost poskytované sociální služby na dostupné zdroje) 

p�ehledn� uvádí d�ležité kontakty na spolupracující organizace a také telefonické kontakty 

na sociální a jiné organizace ve m�st� a jeho okolí (léka�i, sociální odbor M�Ú, MPSV, 

	SSZ, církevní instituce ve m�st�, LDN v okolí, charitní organizace, další domovy pro 

seniory v regionu aj.). 

 Standard �. 9 (personální a organiza�ní zajišt�ní sociální služby) obsahuje 

organiza�ní �ád, kontrolní �ád  a pracovní �ád a n�které další sm�rnice upravující nap�. 

vnit�ní platový p�edpis nebo vnit�ní p�edpis pro �innost student� a dobrovolník�. 

Organiza�ní �ád poskytuje informace o organiza�ní struktu�e Domova pro seniory tak, jak 

je popsána na str. 50 diplomové práce. Základním organiza�ním vztahem v Domov� je 

p�ímá pod�ízenost a nad�ízenost v jednozna�n� ur�ené organiza�ní hierarchii. Nedílnou 

sou�ástí organiza�ního �ádu je organiza�ní schéma (uvádím jej v p�íloze �. 2 diplomové 

práce). Kontrolní �ád charakterizuje vnit�ní kontrolní �innost na jednotlivých úsecích (kdo            

a v jakých �asových intervalech je kontrolu oprávn�n provád�t, na co je vnit�ní kontrola 

p�íslušného úseku zam��ena). Kontrolní �ád také velmi podrobn� popisuje tzv. vizitaci na 

pracovišti. Vizitace slouží jako zdroj informací a komunikace a je provád�na �editelem       

a pracovníky managementu organizace vždy v ur�ený den. Zam��uje se zejména na kvalitu 

zdravotní a sociální pé�e. B�hem rozhovoru s vybraným klientem v jeho pokoji se získává 

za p�ítomnosti vizitor� a klí�ového pracovníka zp�tná vazba o celkové spokojenosti klienta 

s pobytem v Domov�. P�ínosem vizitace je odstra�ování nedostatk� v poskytování sociální 

služby a zvyšování její kvality a také systematická kontrola práce zam�stnanc� pr�b�žnou 

kontrolou dokumentace. Po skon�ení vizity probíhá rozhovor s klí�ovým pracovníkem 

s cílem zjistit informovanost pracovníka o sv��ených klientech, získat informace o tom, jak 
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probíhá spolupráce a komunikace, jsou - li n�jaké problémy apod. Provedení vizity se 

zapisuje do formulá�e, zápis provádí písemn� vizitor a zakládá jej do složky „Vizity“ 

k �editeli. Písemn� vytvo�ený zápis o vizit� je naskenován a elektronicky rozeslán ostatním 

�len�m vizity, sou�asn� se zakládá na intranetu do složky „Vizity“. Jednozna�n� je tak 

vizitace v organizaci jedním z hlavních zdroj� informací a získávání zp�tné vazby 

s využitím ústní, písemné i elektronické komunikace.  

Pracovní �ád zajiš�uje úsp�šné pln�ní úkol� organizace cestou upevn�ní pracovní 

kázn� a vnit�ního po�ádku. Vychází z p�íslušných ustanovení zákoníku práce a dalších 

pracovn�právních p�edpis� a definuje práva a povinnosti zam�stnanc� v organizaci. 

Pracovní �ád v�etn� jeho p�ípadných aktualizací je p�ístupný v tišt�né podob� na 

sekretariátu �editele a u vedoucích pracovník�, v elektronické verzi na intranetu ve 

sdílených dokumentech. V p�ípad� aktualizace pracovního �ádu nebo jeho nové podoby 

jsou vedoucí pracovníci povinni zajistit prokazatelné seznámení svých pod�ízených 

s aktualizovanou nebo novou verzí. S pracovním �ádem jsou prokazateln� seznamováni      

i noví zam�stnanci. Sm�rnice s pracovním �ádem navíc podrobn� popisuje a definuje 

pravidla pro p�ijímání nových pracovník� do organizace na uvoln�né �i nov� pot�ebné 

pozice a standardizuje i pr�b�h vlastního výb�rového �ízení. Dále poskytuje informace      

o pracovním pom�ru a jeho zm�nách �i skon�ení, o povinnostech zam�stnance                   

a zam�stnavatele vyplývajících z pracovního pom�ru a o p�ípadných sankcích p�i porušení 

t�chto povinností, o pracovní dob�, dovolené, mzd� a její náhrad�, také o bezpe�nosti        

a ochran� zdraví p�i práci a odpov�dnostech za p�ípadné zp�sobené škody. 

 Standard �. 10 (profesní rozvoj zam�stnanc�) pomocí sm�rnic popisuje postup p�i 

pravidelném hodnocení zam�stnanc� a detailn� pravidla pro p�edávání informací. Sm�rnicí 

pro pravidelné hodnocení zam�stnanc� organizace p�ehledn� stanovuje pravidla pro 

sebehodnocení zam�stnanc� a pro posuzování vykonané práce jejich p�ímým nad�ízeným. 

Vymezuje okruhy hodnocených zam�stnanc�, �asovou frekvenci hodnocení a pracovníky, 

kte�í jsou hodnocení oprávn�ni provád�t. Stanovuje také cíle pravidelného pracovního 

hodnocení (zp�tná vazba na pracovní výkon a podn�ty k jeho optimalizaci, plánování 

vzd�lávání a osobního rozvoje zam�stnance, zajišt�ní oboustranné komunikace mezi 

vedením a zam�stnanci a získání p�ipomínek pro zlepšení �ídící práce a �innosti 

organizace). Podrobn� se zabývá postupem, procesem a podmínkami pro sebehodnocení     

a následného hodnocení zam�stnance. Organizace má vybudována hodnotící kritéria, 



 58 

pomocí kterých hodnocení provádí. Každý pracovník musí být v�as informován o tom, za 

co bude hodnocen, o zp�sobu realizace hodnotícího pohovoru a datu jeho uskute�n�ní. Na 

základ� pravidelného hodnocení pak navrhuje hodnotící pracovník konkrétní opat�ení        

a záv�ry promítající se do plán� osobního rozvoje a dohodne s hodnoceným pracovníkem 

vhodné, oboustrann� akceptovatelné �ešení vedoucí k odstran�ní p�ípadných problém�. 

Ú�innost p�ijatých opat�ení se zpravidla vyhodnocuje p�i následujícím hodnotícím 

pohovoru. Záv�ry z hodnotícího pohovoru jsou zpracovány písemn� a jsou uloženy 

v osobních složkách pracovníka u �editele organizace. Výstupem procesu pravidelného 

hodnocení zam�stnance je „Osobní plán vzd�lávání zam�stnance“ vypracovaný vedoucím 

pracovníkem a zam�stnancem, který je uložen u vedoucího úseku a je pr�b�žn� 

aktualizován. Sou�ástí sm�rnice jsou formulá�e „Hodnocení pracovníka“ a „Záznam          

o profesním r�stu zam�stnance.“ 

 Pro tok informací v organizaci je klí�ová sm�rnice popisující pravidla pro 

p�edávání informací. Popisuje strukturu �ízení v organizaci a zp�sob p�edávání informací 

v�etn� odpov�dností kompetentních zam�stnanc� za p�edání informace. V první �ásti 

definuje, jak probíhají porady na jednotlivých úsecích, kdo se jich ú�astní, kde a v jakých 

�asových intervalech se porady konají, co je jejich obsahem a jak je po�izován                    

a distribuován zápis z p�íslušné porady. V další �ásti jsou popsány porady konané v rámci 

managementu organizace (ú�el porady, cíle a p�ínosy, ú�astníci, vlastní pr�b�h, obsah       

a po�izování a distribuce zápisu). Sm�rnice upravuje také pravidla pro ochranu dat               

a systému elektronického zp�sobu p�edávání informací. Uvedená sm�rnice je pro 

p�edávání informací a komunikaci v organizaci natolik zásadní, že její plné zn�ní uvádím 

se souhlasem �editele Domova pro seniory v p�íloze �. 3 diplomové práce. 

 Standard �. 11 (místní a �asová dostupnost poskytované sociální služby) popisuje 

v souladu s tímto cílem jednak služby nabízené Domovem pro seniory, jednak služby, 

které poskytuje m�sto Lanškroun a které jsou pro klienty Domova využitelné. 

 Standard �. 12 (informovanost o poskytované sociální služb�) up�es�uje obsah 

informa�ního letáku se souborem informací o službách Domova pro seniory ur�eného 

cílovým skupinám a ve�ejnosti.  Informace jsou nabízeny jednak formou leták�, jednak 

formou výv�sek a internetových stránek organizace.  Informace jsou zpracovány tak, aby 

byly dostupné a srozumitelné co nejširší skupin� obyvatel. Domov pro seniory po�ádá pro 
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ve�ejnost voln� p�ístupné akce, jako nap�. den otev�ených dve�í, sportovní den, r�zné 

výstavy a prezentace. V p�íloze ke standardu je fotoprezentace Domova. 

 Standard �. 13 (prost�edí a podmínky) se zam��uje na vytvo�ení takových 

podmínek, které budou vyhovovat p�evážné v�tšin� jeho klient�. Sou�ástí standardu jsou 

p�edpisy požární ochrany a bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

 Standard �. 14 (nouzové a havarijní situace) konkretizuje pravidla pro �ešení 

mimo�ádných událostí s cílem vytvo�it prost�edí spolehlivosti a bezpe�í. Obsahuje mimo 

jiné vnit�ní p�edpis evidence pracovních úraz� a úraz� klient� Domova pro seniory 

s uvedením d�ležitých telefonních �ísel a charakteru jednotlivých mimo�ádných událostí 

(definice mimo�ádné situace, postup �ešení a preventivní opat�ení). Detailn� jsou 

zpracovány mimo�ádné situace jako živelné pohromy, pády a úrazy klienta nebo 

zam�stnance, úmrtí �i sebevražda klienta, �ešení spor� mezi klienty, agrese klienta v��i 

sob� nebo personálu, ztráta osobních v�cí klienta, poškození majetku klienta, zam�stnance 

nebo zam�stnavatele, šikana klienta ze strany spolubydlícího, konfliktní p�íbuzný, 

vypuknutí infek�ní epidemie v Domov�, únik informací nebo p�echodný nedostatek 

personálu. V souladu se sm�rnicí jsou pracovníci p�i uzavírání pracovní smlouvy a poté 

vždy v pravidelných intervalech seznamováni s pravidly pro �ešení nouzových                    

a havarijních situací, s pravidly požární ochrany, BOZP a první pomoci. Vedoucí 

jednotlivých úsek� ov��ují porozum�ní pravidl�m a schopnosti pracovník� pravidla použít. 

Klienti Domova jsou dle možností rovn�ž pravideln� pou�ováni o nouzových a havarijních 

situacích na sch�zích obyvatel prost�ednictvím sociální pracovnice nebo bezpe�nostního 

technika. Písemn� jsou informováni vnit�ním �asopisem „D�chodní�ek.“ Klí�ový 

pracovník pak v pr�b�hu rozhovoru s klientem ov��uje, zda klienti znají pravidla, jak se 

v mimo�ádných situacích zachovat a na koho se obrátit v p�ípad� vyskytnutí nouzové nebo 

havarijní situace. O každé vzniklé mimo�ádné situaci a jejím �ešení vyhotovuje pracovník 

Domova, který se v této situaci vyskytl, záznam. Zapisuje se do „Záznamu o mimo�ádné 

události“ a následn� uloží u vedoucí technického úseku (u havárií provozního charakteru). 

Ostatní události se zapisují do „Knihy hlášení“ na p�íslušném úseku, pokud se týkají 

klienta, tak i do jeho dokumentace. Na nejbližší porad� pracovník� Domova se provede 

rozbor situace a zhodnotí se postup p�i jejím �ešení. Domov má vypracovanou požární 

poplachovou sm�rnici uloženou u vedoucí technického úseku a evakua�ní plán. 
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 Standard �. 15 (zvyšování kvality sociální služby) popisuje zp�soby, jakými 

organizace zajiš�uje kvalitu sociálních služeb poskytovaných klient�m. Do hodnocení 

kvality služeb jsou zapojeni nejen klienti, ale také zam�stnanci, studenti �i návšt�vníci 

Domova. Organizace kontroluje a hodnotí, zda jsou poskytované služby v souladu 

s ve�ejným závazkem a zda jsou napl�ovány osobní cíle klient�. Pot�ebné informace si 

Domov zajiš�uje pravidelnými vizitami u klient�, na pravidelných poradách klient�            

a rodinných p�íslušník� s vedením Domova, evidencí stížností a p�ipomínek a �ešením 

podn�t� ze strany klient� a zam�stnanc� na poradách vedení a také anonymním 

dotazníkovým šet�ením. Pro zjiš�ování pot�eb zam�stnanc� a jejich názor� je využíván 

dotazník pro zam�stnance Domova, operativní porady na úsecích nebo supervizní sezení, 

které organizace zam�stnanc�m zajiš�uje. S výsledky seznamuje organizace klienty           

a zam�stnance na nást�nkách, prost�ednictvím �asopisu D�chodní�ek nebo na sch�zích 

obyvatel. 

 Všechny popsané sm�rnice a vnit�ní p�edpisy jsou dostupné na firemním intranetu   

a všichni zam�stnanci k nim mají p�ístup bez omezení p�ístupovými právy. Jsou také 

v písemné podob� na jednotlivých úsecích u p�íslušného vedoucího a u �editele Domova, 

klí�ové dokumenty jsou vyv�šeny na nást�nkách v pr�hledných fóliích. Noví zam�stnanci 

nastupující do organizace jsou prokazatelným zp�sobem seznamováni s vnitrofiremní 

dokumentací (provádí p�ímý nad�ízený), klí�ové informace jsou p�edm�tem provozních 

porad a zam�stnanci si je tak neustále p�ipomínají. 

4.5 Obsah internetových a intranetových stránek 
 Organizace má vytvo�ené p�ehledné internetové stránky s fotodokumentací vn�jších 

i vnit�ních prostor Domova pro seniory. V jednotlivých sekcích lze nalézt �adu cenných 

informací pro ve�ejnost i zam�stnance. Z informa�ního a komunika�ního hlediska je 

významný p�edevším odkaz „Domov pro seniory“, který obsahuje klí�ové dokumenty jako 

prohlášení Domova, p�ehled jeho základních �inností, informace o historii a personálním 

obsazení, ale také informace o p�ijetí do Domova (jak vyplnit žádost o p�ijetí, které v�ci je 

nutné p�i ubytování mít s sebou apod.) nebo již zmín�nou fotogalerii. V uvedené sekci jsou 

také k dispozici pokyny pro platby za poskytnuté služby, ke stažení pot�ebné formulá�e, 

aktuální jídelní lístek a údaje o dobrovolnické �innosti v Domov� a p�ipravovaných akcích. 

V další sekci „Dokumenty“ je možné vyhledat, p�ípadn� vytisknout nebo stáhnout do 
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po�íta�e závazné právní normy a další dokumenty vztahující se k �innosti Domova, jako 

jsou zákon �. 108/2006 Sb., vyhláška �. 505/2006 Sb. nebo Etický kodex pracovník�,         

a také d�ležité odkazy na webové stránky (Ministerstva práce a sociálních v�cí, 	eskou 

správu sociálního zabezpe�ení, ombudsmana nebo z�izovatele Domova). Sou�ástí odkazu 

jsou i související právní p�edpisy pro oblast sociálních služeb a texty významných 

dokument� týkajících se senior� (Charta práv a svobod starších ob�an�, Listina základních 

práv a svobod, Evropská charta pacient� senior�, Charta základních práv EU, Všeobecná 

deklarace lidských práv, Evropská sociální charta nebo Zásady OSN pro seniory). 

P�ehledn� jsou také zpracovány kontakty na �editele a jednotlivé pracovníky Domova.

 Organizace má rovn�ž vybudované vlastní intranetové stránky (vnit�ní informa�ní 

po�íta�ovou sí�). K dispozici je t�ináct po�íta�ových terminál� umíst�ných tak, aby každý 

zam�stnanec m�l ve své pracovní dob� umožn�n bezproblémový p�ístup k n�kterému 

z nich. Všichni zam�stnanci mají p�ístup na ikonu „�editel“ obsahující v elektronické 

podob� popsané standardy sociálních služeb (�len�né dle �ísel). Další ikona „Jednotlivé 

úseky“ poskytuje informace diferencovan� podle p�íslušného odd�lení, v n�mž 

zam�stnanec pracuje. Podstatnou sou�ástí intranetu je program IC Cygnus, který se skládá 

z n�kolika modul� obsahujících op�t diferencované informace. Pro pé�i o klienta jsou 

klí�ové moduly „Sociální �ást“ (obsahují osobní karty klient�) a „Dokumentace klienta“ se 

zdravotními údaji. Další moduly jsou „Sklady“, „Stravování“, „Zam�stnanci“ nebo „M�j 

Cygnus“. Všichni zam�stnanci mohou voln� nahlížet do modulu „M�j Cygnus“, který 

informuje nap�. o m�sí�ních plánech služeb pracovníka, docházkových výkazech nebo 

hodnocení p�íslušného zam�stnance.  P�ístup k dalším modul�m je pracovníkovi umožn�n 

podle druhu vykonávané práce (p�ístupové právo sestry, pe�ovatelky, sociální pracovnice, 

ekonoma, pracovníka kuchyn� nebo kantýny, uklíze�ky apod.).  

4.6 Rozhovor s �editelem 
Rozhovor s �editelem Domova pro seniory prob�hl dne 26. 6. 2009 v jeho pracovn� 

bez p�ítomnosti t�etí osoby. Trval p�ibližn� 15 minut (pro poruchu na diktafonu v záv�ru 

rozhovoru �as pouze odhaduji, zm��ený �as diktafonem �inil 12 minut 10 sekund) a �ást 

jeho komentované transkripce uvádím v p�íloze �. 4 diplomové práce. Smyslem rozhovoru 

s �editelem Domova pro seniory bylo doplnit si informace o nastavení systému 
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vnitrofiremní komunikace (získané analýzou interní dokumentace) pohledem jejího 

hlavního manažera. Základní informace plynoucí z rozhovoru jsou následující: 

 V organizaci �editel pravideln� jedenkrát týdn� svolává organiza�n� zam��enou 

provozní poradu, které se ú�astní �editel a vedoucí jednotlivých odd�lení spolu 

s auditorkou kvality. Tyto porady jsou prost�edkem formální komunikace a slouží 

k p�edávání informací zásadního charakteru (nap�. nová na�ízení �editele, nové sm�rnice), 

a sou�asn� z nich vyplývají úkoly pro jednotlivé úseky a jejich zam�stnance. Za p�ípravu    

a pr�b�h porady odpovídá �editel. Po provozní porad� si vždy svolávají vedoucí pracovníci 

jednotlivých odd�lení (úsek�) své pod�ízené zam�stnance k díl�ím, rovn�ž formálním 

zp�sobem vedeným poradám, na kterých seznamují zam�stnance s novými na�ízeními       

a informacemi získanými na provozní porad� s �editelem, stanovují se tu nové pracovní 

úkoly, plány �innosti nebo se definují a ší�í zám�ry organizace. Za p�ípravu a pr�b�h 

úsekové porady je zodpov�dný p�íslušný vedoucí odd�lení (úseku). P�ípadný problém, 

který se vyskytne a �eší na provozní porad� �editele, se p�edává k �ešení kompetentnímu 

vedoucímu odd�lení (úseku) a ten jej bu� �eší sám, nebo jej k �ešení p�edá n�kterému 

svému pod�ízenému zam�stnanci, pokud je tento schopen problém vy�ešit. Krom� 

provozních porad probíhá jedenkrát týdn� velká vizita sloužící ke sb�ru informací o chodu 

Domova s vazbou na klienty (probírají se konkrétní klienti a jejich klí�oví pracovníci, 

koncepce  a pln�ní individuálních plán� klienta, hodnocení služeb klientem).  

Záznamy z �editelských porad a vizit jsou v písemné podob�, stejn� tak jsou 

v písemné podob� zakládány též zápisy z porad jednotlivých odd�lení (úsek�). Protože se 

na t�chto poradách projednávají klí�ové záležitosti mající zásadní význam pro chod 

organizace, je �editelem vyžadován písemný podpis každého ú�astníka �editelské provozní 

porady i úsekové provozní porady. Zápis z každé porady je ve lh�t� dvou až t�í dn� vždy 

v písemné podob� zaslán na e-mailovou adresu každého ú�astníka, který se m�že takto 

s jeho obsahem detailn� seznámit. Na následující porad� pak stvrzuje podpisem 

nad�ízenému (�editeli, vedoucímu úseku) svoji ú�ast i skute�nost, že závazné pokyny 

vyplývající z porady p�ijímá a byl s nimi prokazateln� seznámen. Stejn� tak v p�ípad� 

nových sm�rnic, kde je nutné prokazatelné seznámení zam�stnance, dává �editel 

k dispozici na každé jemu pod�ízené odd�lení jeden výtisk, na který se zam�stnanci po 

pro�tení a seznámení podepisují a stvrzují tak zp�tnou vazbu.  
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Organizace má k dispozici etický kodex a organiza�ní �ád, podle nichž je jak 

klient�m, tak zam�stnanc�m umožn�no adresovat �editelství organizace jakékoli 

p�ipomínky, nám�ty a návrhy v písemné (i anonymní) podob� prost�ednictvím k tomu 

ur�ené schránky dostupné b�žn� všem zam�stnanc�m i obyvatel�m Domova. Schránka se 

pravideln� vybírá  a p�ipomínky jsou �ešeny na poradách �editele a úsekových poradách. 

Nap�. v roce 2007 bylo takto �ešeno jedenáct p�ipomínek, v r. 2008 jich bylo šest, v r. 2009 

t�i a v letošním roce zatím pouze dv� stížnosti. 

Vzniklé provozní problémy b�žného charakteru �eší zpravidla zam�stnanci nejprve 

se svým p�ímým nad�ízeným, tedy vedoucím p�íslušného odd�lení (úseku). Pokud je 

problém závažn�jší povahy nebo zam�stnanec není s �ešením nabídnutým p�ímým 

nad�ízeným spokojen, m�že se obrátit p�ímo na �editele. 

Mén� podstatné informace (není t�eba prokazatelné seznámení) se v písemné 

podob� vkládají do docházkové knihy umíst�né  p�i vstupu do organizace nebo na centrální 

nást�nku, která visí nad docházkovou knihou taktéž p�i hlavním vstupu do budovy. Každý 

zam�stnanec má tak možnost seznámit se s informacemi, jejichž povaha je více �i mén� 

neformální. Rovn�ž na každém ze t�í pater Domova je umíst�na p�ehledná nást�nka 

s informacemi jak pro klienty (jídelní lístek, týdenní program akcí a aktivit), tak také pro 

zam�stnance v�etn� d�ležitých sm�rnic (domácí �ád, podávání stížností apod.). 

V provozu je t�ináct po�íta��, na kterých je pln� funk�ní intranet organizace, každý 

úsek má sv�j terminál, takže všichni zam�stnanci se k po�íta�i a k informacím v n�m 

uloženým dostanou. S výjimkou pomocného personálu (uklíze�ky a údržbá�i) mají všichni 

zam�stnanci Domova základní po�íta�ovou gramotnost (prob�hl kurs), v organizaci je i PC 

u�ebna pro seniory zabezpe�ující p�ístup k informacím i pro klienty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

4.7 Dotazníkové šet�ení mezi zam�stnanci 

4.7.1 Realizace sb�ru dat 
Jako další nástroj pro spln�ní cíle jsem si zvolil dotazníkové šet�ení mezi 

zam�stnanci. Dotazníkové šet�ení zam��ené na spokojenost zam�stnanc� s vnitrofiremní 

komunikací mapuje �ty�i základní oblasti komunikace s p�ihlédnutím k interpersonálním 

vztah�m, které pro funk�ní a plnohodnotnou komunikaci považuji za d�ležité. Jedná se       

o následující oblasti:  

1)   systém komunikace obecn� (otázky 1- 4), 

2)   komunikace a vztahy mezi spolupracovníky (otázky 5- 8),  

3)   komunikace a vztahy s nad�ízeným (otázky 9- 14), 

4)   komunikace nap�í� odd�leními (otázka 15).     

 P�i konstrukci dotazníku jsem použil otázky z publikace „Spokojenost zam�stnanc� 

- Manuál pro m��ení a vyhodnocení úrovn� spokojenosti zam�stnanc�“, vydanou 

Výzkumným ústavem práce a sociálních v�cí v Praze r. 2007 a voln� dostupnou na 

internetových stránkách http://praha.vupsv.cz/Fulltext/manual.pdf. (14) 

U každé z 15 položených otázek byla zam�stnanc�m nabídnuta p�tibodová škála od 

1 do 5  (zcela souhlasím - spíše souhlasím - ani nesouhlasím, ani souhlasím - spíše 

nesouhlasím - zcela nesouhlasím), respondent volil svoji odpov�� podle míry souhlasu �i 

nesouhlasu s výrokem uvedeným v otázce, odpov�� ozna�il k�ížkem v p�íslušném sloupci 

dotazníku. Dotazníky byly zcela anonymní, respondenti m�li pouze uvést, zda pracují jako 

vedoucí nebo �adový pracovník (postavení v hierarchii organizace). V záv�ru dotazníku 

jsem ponechal prostor pro návrhy, nápady a volná sd�lení zam�stnanc� mající vztah 

k tématu. Úplnou podobu dotazníku pro zam�stnance, v�etn� zn�ní otázek, uvádím 

v p�íloze �. 1 diplomové práce. V písemných pokynech k vypl�ování dotazník� nalezli 

zam�stnanci údaje o autorovi, ú�elu dotazníkového šet�ení, dále ujišt�ní, že dotazníky jsou 

anonymní a odpov�di jsou d�v�rné, také informace o tom, jakým zp�sobem a dokdy mají 

vypln�né dotazníky odevzdávat (ur�ená schránka).           

4.7.2 Administrace dotazník�                                                                         
 S �editelem organizace jsme se dohodli, že p�ipravené a vytišt�né dotazníky mu 

p�edám v ur�ený den a pan �editel zajistí následn� jejich distribuci v organizaci jejich 
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dalším p�edáním jednotlivým vedoucím úsek�, kte�í zabezpe�í distribuci p�ímo 

k zam�stnanc�m. 

4.7.3 Hypotéza 
 P�edpokládám, že pokud organizace byla hodnocena v rámci inspekce sociálních 

služeb plným bodovým ziskem, je systém vnitrofiremní komunikace nastaven tak, že bude 

vyhovovat p�evážné v�tšin� zam�stnanc�. 

4.7.4 Soubor respondent�  
Dotazníky odevzdalo 27 respondent� z celkového po�tu 54 do výzkumu zahrnutých 

osob (do výzkumu nebyl zahrnut pouze �editel organizace), z toho 19 �adových 

zam�stnanc� a 2 vedoucí pracovníci. Šest respondent� do dotazníku neuvedlo, v jaké 

pozici v organizaci pracuje. Celková návratnost dotazníku �inila 50 %. 

4.7.5 Výsledky dotazníkového šet�ení 

4.7.5.1 Systém komunikace obecn� 
 

 

Otázka �. 1: Mám dostatek kvalitních informací pro výkon své 
práce.
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Graf �. 1: Hodnocení otázky �. 1 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Otázka �. 2: V organizaci funguje dobrý systém informování, 
díky kterému se k zam�stnanc�m dostanou pot�ebné 

informace v�as.
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Graf �. 2: Hodnocení otázky �. 2 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 
 
 

Otázka �. 3: Zam�stnanci organizace jsou dob�e seznámeni s 
tím, �eho chce organizace v budoucnosti dosáhnout.
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Graf �. 3: Hodnocení otázky �. 3 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Otázka �. 4: Organizace vynakládá dostate�né úsilí, aby získala 
p�ehled o názorech a postojích zam�stnanc�.
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Graf �. 4: Hodnocení otázky �. 4 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 
 

Hodnocení zobrazených graf�: 

Naprostá v�tšina (81 %) respondent� odpov�d�la na první otázku, zda mají 

zam�stnanci dostatek kvalitních informací pro výkon své práce, že s výrokem „spíše 

souhlasí.“ Ostatní odpov�di v kladné a neutrální �ásti hodnotící škály byly zastoupeny 

minimáln� (okolo 5 %). Záporné odpov�di na otázku se nevyskytly. 

Odpov�di respondent� na druhou otázku (zda dostávají pot�ebné informace v�as), 

jsou rozloženy p�evážn� v kladné �ásti hodnotící škály. S výrokem uvedeným v otázce 

zcela souhlasilo 19 %, spíše souhlasilo 41 % a neutrální postoj (stupe� 3) zaujalo 30 % 

respondent�. Pouze 11 % zam�stnanc� (3 lidé v nevedoucí pozici) zvolilo odpov�� „spíše 

nesouhlasím.“ 

Odpov�di respondent� na otázku �. 3, zda jsou dob�e seznámeni s tím, �eho chce 

organizace v budoucnosti dosáhnout (cíle a vize organizace), jsou také p�evážn� v kladné 

�ásti hodnotící škály. 33 % zam�stnanc� odpov�d�lo „zcela souhlasím“, nadpolovi�ní 

v�tšina (52 %) „spíše souhlasím“ a pouze 11 % zvolilo neutrální odpov�� „ani 
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nesouhlasím, ani souhlasím.“ Jen 4 % respondent� (1 zam�stnanec) hodnotila výrok 

odpov�dí „spíše nesouhlasím.“  

U otázky �. 4 �iní výrazný podíl v odpov�dích respondent� op�t stupe� 2 

v hodnotící škále, tedy „spíše souhlasím“ (odpov�d�lo tak plných 74 % respondent�). Pln� 

souhlasilo 7 %, neutrální postoj zvolilo 19 % zam�stnanc�. Záporné odpov�di se u této 

otázky nevyskytly v�bec. 

 

4.7.5.2 Komunikace a vztahy mezi spolupracovníky 
 

 

Otázka �. 5: Mezi spolupracovníky si �asto vym��ujeme r�zné 
informace, které mi pomáhají p�i práci.

9

14

3
1

0
0

4

8

12

16

1 2 3 4 5

Hodnotící škála

P
o�

et
 o

dp
ov
�

dí

 
Graf �. 5: Hodnocení otázky �. 5 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Otázka �. 6: Spolupracovníci jsou v p�ípad� pot�eby ochotni 
pomoci mi p�i práci.

10

13

3

0 0
0

4

8

12

16

1 2 3 4 5

Hodnotící škála

P
o�

et
 o

dp
ov
�

dí

 
Graf �. 6: Hodnocení otázky �. 6 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 

 

Otázka �. 7: Kolegové dokáží spolupracovat a odvést 
požadovanou práci.
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Graf �. 7: Hodnocení otázky �. 7 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Otázka �. 8: Atmosféra mezi spolupracovníky na pracovišti je 
v�tšinou p�átelská.
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Graf �. 8: Hodnocení otázky �. 8 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 

Hodnocení zobrazených graf�: 

U otázky týkající se vzájemné vým�ny r�zných informací mezi spolupracovníky se 

nadpolovi�ní v�tšina respondent� (52 %) p�iklonila k hodnocení „spíše souhlasím.“ 

Dalších 33 % odpov�d�lo „pln� souhlasím“ a 11 % odpov�d�lo neutráln�. Pouhá 4 %       

(1 zam�stnanec) hodnotila otázku stupn�m 4 „spíše nesouhlasím.“ 

V odpov�dích na otázku �. 6 tém�� polovina respondent� (48 %) ohodnotila ochotu 

svých spolupracovník� v p�ípad� pot�eby vypomoci p�i práci stupn�m „spíše souhlasím.“ 

37 % odpov�d�lo „pln� souhlasím“ a zbylých 11 % zvolilo odpov�� „ani nesouhlasím, ani 

souhlasím.“ Záporné odpov�di z hodnotící škály se u této otázky nevyskytly v�bec. 

S výrokem uvedeným v otázce �. 7 se pln� ztotožnilo 30 % respondent�. Tém��    

60 % pak odpov�d�lo, že s tvrzením „spíše souhlasí“, zbylých 11 % volilo neutrální 

stanovisko. Ani u této otázky se v odpov�dích nevyskytlo žádné záporné hodnocení. 

P�átelskou atmosféru na pracovišti (otázka �. 8) pln� potvrdilo 15 % respondent�. 

56 % respondent� s výrokem „spíše souhlasí“, 22 % nezaujalo kladný ani záporný postoj 

(hodnocení stupn�m 3). Jeden zam�stnanec (4 %) „spíše nesouhlasí.“ 
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4.7.5.3 Komunikace a vztahy s p�ímým nad�ízeným 

Otázka �. 9: Nad�ízený vytvá�í prostor pro to, aby se 
zam�stnanci mohli ke své práci vyjád�it.
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Graf �. 9: Hodnocení otázky �. 9 
                Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 

Otázka �. 10: Nad�ízený dob�e stanovuje pracovní cíle.
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Graf �. 10: Hodnocení otázky �. 10   
                  Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Otázka �. 11: V odd�lení se mohu ozvat, pokud mám na v�c jiný 
názor než ostatní.
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Graf �. 11: Hodnocení otázky �. 11 
                  Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 

 

Otázka �. 12: Myslím, že odd�lení je dob�e �ízeno.
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Graf �. 12: Hodnocení otázky �. 12   
                  Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Otázka �. 13: V p�ípad� pot�eby se mohu na svého vedoucího 
kdykoli obrátit.
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Graf �. 13: Hodnocení otázky �. 13   
                  Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 

Otázka �. 14: Nad�ízený se zajímá o názory a nápady pracovník� 
a využívá jich.
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Graf �. 14: Hodnocení otázky �. 14  
                  Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
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Hodnocení zobrazených graf�: 

 V odpov�dích na devátou otázku (vytvá�ení prostoru pro vyjád�ení vlastních názor� 

zam�stnanc�) p�evažuje kladné hodnocení. Plných 44 % respondent� s výrokem „spíše 

souhlasí“, dalších 30 % „zcela souhlasí.“ Neutrální stanovisko zaujalo 19 % respondent�. 

Dva zam�stnanci (7 %) odpov�d�li, že s výrokem „zcela nesouhlasí.“ 

 V otázce �. 10 nadpolovi�ní v�tšina respondent� (56 %) zvolila odpov�� „spíše 

souhlasím“, menší �ást (26 %) souhlasila „zcela“, ješt� menší �ást (15 %) se vyjád�ila „ani 

nesouhlasím, ani souhlasím“. Zápornou odpov�� „spíše nesouhlasím“ zvolil jeden 

zam�stnanec (4 %). 

U otázky �. 11 je procentuální podíl odpov�dí „zcela souhlasím“ (stupe� 1) a „spíše 

souhlasím“ (stupe� 2) rovnom�rný (30 %). Dalších 37 % respondent� nevyjád�ilo ani 

souhlas, ani nesouhlas. Jeden respondent (4 %) vyhodnotil otázku stupn�m 5 „zcela 

nesouhlasím.“ 

Na otázku �. 12, zda se zam�stnanci domnívají, že je jejich odd�lení dob�e �ízeno, 

odpovídali respondenti p�evážn� v kladné �ásti hodnotící škály. Tém�� polovina (48 %) 

respondent� „spíše souhlasí“ a dalších 30 %  „zcela souhlasí.“ Neutráln� se vyjád�ilo 19 % 

respondent�. Jeden zam�stnanec (4 %) se domnívá, že tomu tak není a hodnotí stupn�m 5. 

  Také u otázky �. 13 p�evažuje kladné hodnocení. Plných 48 % respondent� „spíše 

souhlasí“ s tvrzením, že se na svého vedoucího mohou kdykoli obrátit. Další po�etnou 

skupinu (44 %) tvo�í hodnocení stupn�m „zcela souhlasím.“ Neutrální odpov�� „ani 

nesouhlasím, ani souhlasím“ volil jeden respondent (4 %), stejn� jako v p�ípad� odpov�di 

„zcela nesouhlasím“ (také jeden �lov�k). Odpov�� „spíše nesouhlasím“ se nevyskytla. 

 V odpov�dích na otázku �. 14 (nad�ízený se zajímá o názory a nápady pracovník�    

a využívá jich) nadpolovi�ní v�tšina (56 %) s výrokem „spíše souhlasí“, 26 % respondent� 

„zcela souhlasí“, a pouze 11 % respondent� odpov�d�lo neutrálním stupn�m 3. Jeden 

zam�stnanec (4 %) zvolil v hodnotící škále zápornou odpov�� a s výrokem „zcela 

nesouhlasil.“ 
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4.7.5.4 Komunikace nap�í� odd�leními 
 

Otázka �. 15: Spolupráce mezi odd�lením a ostatními odd�leními 
v organizaci je na dobré úrovni.
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Graf �. 15: Hodnocení otázky �. 15   
                  Legenda k hodnotící škále:    1- zcela souhlasím 
        2- spíše souhlasím 
         3- ani nesouhlasím, ani souhlasím 
      4- spíše nesouhlasím 
      5- zcela nesouhlasím 
 

Hodnocení zobrazeného grafu: 

 Procentuální zastoupení jednotlivých odpov�dí na poslední otázku se posunulo více 

ke st�edu hodnotící škály. Stupn�m 2 („spíše souhlasím“) odpov�d�lo 44 % respondent�, 

neutrální odpov�� „ani nesouhlasím, ani souhlasím“ zvolilo 37 % respondent�. Pouze      

15 % s výrokem uvedeným v otázce „zcela souhlasí.“ Jeden zam�stnanec (4 %) „spíše 

nesouhlasí.“ 

 

4.8 Volná sd�lení z dotazníku 
 V záv�re�né �ásti dotazníku jsem zam�stnanc�m poskytl prostor k volnému 

vyjád�ení nám�t� a p�ipomínek, které by podle jejich mín�ní mohly vést ke zkvalitn�ní 

vnitrofiremní komunikace. Této možnosti využili pouze �ty�i zam�stnanci. Dvakrát se 

objevila p�ipomínka, že „ne všichni zam�stnanci znají diagnózy klient�“, v jednom            

z  návrh� respondent dokonce uvádí, že pak nastávají komplikace nap�. se stravou              

a dietami, cituji: „…když si klient neobjedná dietu, nepoznám, že t�eba nemá mít slazený 
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�aj. A n�kdy nevím, koho co bolí a jak ho m�žu uchopit.“ Stejní respondenti uvád�jí, že 

pro výkon práce by jim výrazn� pomohl pager, kterým by v p�ípad� pot�eby p�ivolali 

kvalifikovanou zdravotní sestru nebo kterým by se navzájem mohli lépe dorozumívat p�i 

pohybu po odd�lení. Obdobný návrh uvádí t�etí respondent v�tou „Komunika�ní systém 

mezi �leny ošet�ovatelského týmu.“ 	tvrtý respondent p�ipomínkuje: „Více pochopení od 

vedoucích pracovník� a ne odpov�� typu ˝To nebudu �ešit˝.“ 

4.9 Potvrzení/vyvrácení hypotézy 
 Dotazníkové šet�ení potvrdilo p�vodní vyslovenou hypotézu. Systém vnitrofiremní 

komunikace je v organizaci nastaven tak, že vyhovuje p�evážné v�tšin� jejích 

zam�stnanc�. 
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5 Hodnocení, návrhy a doporu�ení 

5.1 Organiza�ní struktura a systém �ízení 
 Organizace má jasn� deklarovanou hierarchii a konkrétní organiza�ní strukturu 

založenou na p�ímé nad�ízenosti a pod�ízenosti a jednozna�n� ur�ené nápln� práce. 

Vymezeny jsou i hlavní �innosti a zam��ení jednotlivých odborných úsek�. P�ípadné 

zm�ny v organiza�ní struktu�e nebo náplních práce jsou pracovník�m prezentovány na 

firemních poradách (porady managementu, porady tým�). Všichni zam�stnanci mají 

k dispozici k nahlédnutí organiza�ní �ád se schématem organiza�ní struktury. Nov� p�ijatí 

zam�stnanci jsou s touto strukturou seznamováni p�i nástupu do zam�stnání svým p�ímým 

nad�ízeným prokazatelným zp�sobem. 

5.2 Vnitrofiremní dokumentace a systém komunikace 
 Domov pro seniory má velmi pe�liv� a podrobn� zpracovanou vnitrofiremní 

dokumentaci. Zam�stnanci jsou s jejím obsahem prokazateln� seznamováni p�i svém 

nástupu do zam�stnání, p�ípadné zm�ny nebo nejasnosti se projednávají na firemních 

poradách managementu a poradách tým�. Dokumentace je dostupná v tišt�né                      

i elektronické podob�.  

Organizace má jasn� stanovené spektrum základních �inností a vymezeny cílové 

skupiny pro poskytování svých služeb. Jednozna�n� formulovány jsou také zásady 

poskytování sociálních služeb, poslání, cíle a vize organizace. V interní dokumentaci jsou 

detailn� specifikovány krom� zmín�ných náplní práce jednotlivých profesí i nezbytné 

kvalifika�ní požadavky. Pomocí sm�rnic jsou popsány konkrétní metodiky a základní 

komunika�ní vazby a mechanismy p�edávání informací. Zdrojem informací jsou 

pravideln� konané porady vedení a tým� a systém vizitace na pracovišti. Vedení firmy se 

jednozna�n� snaží o �ádné komunika�ní propojení firmy a má propracovanou                     

a transparentní personální a sociální politiku. V organizaci existují komunika�ní standardy 

pro nástup nových zam�stnanc�, hodnocení pracovník�, pravidla pro p�ijímání a výb�r 

pracovník�, jejich adaptaci, školení a další vzd�lávání. Sou�asn� má firma stanovena 

pravidla pro odm��ování pracovník�. Komunika�ní strategie respektuje firemní kulturu      

a personální politiku a podporuje oboustrannou komunikaci na principu zp�tné vazby. 

Komunika�ní plán firmy vyplývá z komunika�ních standard�, sm�rnic pro p�edávání 

informací  a z aktivit firmy sm�rem k ve�ejnosti a dalším cílovým skupinám. 
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Organizace využívá p�evážnou v�tšinu forem komunikace - ústní, písemnou            

i vizuální. Zásadní a podstatné informace jsou zpravidla sd�lovány ústní formou na 

poradách �editele �i úsekových poradách nebo písemnou formou (tišt�né pokyny, 

sm�rnice, intranet) a je vždy vyžadována jednoduchá zp�tná vazba formou vlastnoru�ního 

podpisu. Mén� podstatná �i nezávazná sd�lení spíše informa�ního charakteru jsou 

sd�lována zam�stnanc�m písemnou podobou (listy vkládané do knihy p�íchod�, intranet), 

nebo vizuální formou komunikace (nást�nka).  

Charakter vertikální komunika�ní sít� má podobu „obráceného Y“: 

 

              �EDITEL 

 

 

                                       VEDOUCÍ                   VEDOUCÍ 

         ÚSEKU                        ÚSEKU 

                                              

                                  ZAM�STNANCI          ZAM�STNANCI 

 

 

Z pohledu komunika�ních nástroj� by komunikaci vhodn� mohly dopl�ovat 

p�íležitostné porady tým� s podporou neformální komunikace, firemní memoranda (krátká                      

a srozumitelná prohlášení k zam�stnanc�m) �i pravideln� organizované vnitrofiremní 

konference, kterých by se ú�astnili všichni zam�stnanci organizace a které by vedly 

k pln�jší a rychlejší informovanosti pracovník� a sou�asn� k posílení zp�tné vazby.  

5.3 Obsah internetových a intranetových stránek 
Internetové stránky Domova pro seniory jsou upravené, pravideln� aktualizované    

a umož�ují rychlou orientaci. Intranetové stránky organizace jsou rovn�ž p�ehledné, 

aktualizované a funk�ní. Jak internetové, tak intranetové stránky jsou plnohodnotným 

zdrojem informací pro zam�stnance. Organizace zajistila vzd�lávací kurs základní 

po�íta�ové gramotnosti, aby zam�stnanci byli schopni bezproblémov� p�íslušné informace 

na po�íta�ové síti vyhledávat, a zabezpe�ila i pot�ebný po�et po�íta�ových terminál�. 
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5.4  Doporu�ení plynoucí z dotazníkového šet�ení 

5.4.1 Systém komunikace obecn� 
V�tšina respondent� hodnotí oblast obecného systému komunikace kladn�. Více jak 

polovina se domnívá, že má dostatek kvalitních informací pro výkon své práce, a také že 

organizace vynakládá dostate�né úsilí, aby získala p�ehled o názorech a postojích svých 

zam�stnanc�. To je pro management pozitivní zjišt�ní a pro udržení a rozvoj takové situace 

je vhodné trvalé posilování zp�tné vazby ov��ující, které informace zam�stnanc�m chybí, 

p�ípadn� jaké jsou názory a postoje zam�stnanc� na d�ní v organizaci a jejich práci. Na 

otázku, zda v organizaci funguje dobrý systém informování, díky kterému se 

k zam�stnanc�m dostávají informace v�as, odpovídali respondenti  znateln� více odpov�dí 

„ani nesouhlasím, ani souhlasím“, objevuje se dokonce t�ikrát hodnocení „spíše 

nesouhlasím“. Pro lepší a v�asn�jší informovanost zam�stnanc� m�že management 

uplatnit i další, v organizaci zatím mén� využívané nebo nevyužívané komunika�ní 

nástroje (nap�. firemní memoranda nebo vnitrofiremní konference). V�tšina respondent�   

v dotazníku také tvrdí, že je dob�e seznámena s tím, �eho chce zam�stnavatel 

v budoucnosti dosáhnout a že zná cíle a vize organizace. I to sv�d�í o velmi dobré úrovni 

vnitrofiremní komunikace a jejím nastavení. Zam�stnanci musí být pln� a srozumiteln� 

informováni o cílech a vizích, aby se s nimi mohli maximáln� ztotož�ovat.  

5.4.2 Komunikace a vztahy mezi spolupracovníky 
Rovn�ž v oblasti komunikace a vztah� mezi spolupracovníky p�evažuje kladné 

hodnocení a potvrzuje se tak snaha managementu o optimální nastavení interní 

komunikace. Z odpov�dí respondent� vyplývá, že p�evážná v�tšina považuje vztahy mezi 

spolupracovníky za velmi dobré, stejn� tak i komunikaci mezi zam�stnanci na horizontální 

úrovni. Také v dalších otázkách projevují respondenti vícemén� spokojenost se spoluprací 

svých koleg� a s atmosférou na pracovišti. Doporu�ením managementu pro další rozvoj 

v této �ásti interní komunikace je zam��it se v budoucnu na podporu týmové spolupráce, 

která je podstatná nejen pro vzájemnou vým�nu informací, ale funguje také jako výrazný 

motiva�ní prvek. Charakteristickým znakem týmu a týmové komunikace je synergické 

�ízení myšlenkami, delegativní nebo participativní rozhodování, soust�ed�ní se na vztahy   

a cíle, podn�cování sebemotivace. 
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5.4.3 Komunikace a vztahy s p�ímým nad�ízeným 
V oblasti komunikace a vztah� s p�ímým nad�ízeným musí mít management stále 

na pam�ti, že pokud lidé mají možnost svobodn� a voln� se vyjad�ovat k jakýmkoli 

aspekt�m své práce, p�icházet s vlastními nápady a návrhy, podporuje to u nich významn� 

pocit sounáležitosti s organizací i v�domí vlastního p�ínosu pro napl�ování jejích cíl�. To 

vše zvyšuje motivaci k plné výkonnosti a kvalitn� odvedené práci. Vyvození záv�r� 

plynoucích z názor� zam�stnanc� na kvalitu �ízení odd�lení je pon�kud obtížné. Roli tu 

mohou hrát osobní vztahy a rovn�ž skute�nost, že zam�stnanci nemusí sdílet s vedoucím 

na jednu a tutéž v�c stejný úhel pohledu, vedoucí m�že vyty�ovat úkoly správn� a odd�lení 

m�že být dob�e �ízeno, ale zam�stnanci to tak vid�t nemusí a uplat�uje se tak jejich 

subjektivní názor. Vedoucí pracovníci si pravd�podobn� udržují p�im��ený odstup              

a autoritu adekvátní jejich postavení a funkci. Je to tak v po�ádku, protože p�ílišná 

neformálnost a up�ednost�ování osobních vztah� (vztahové roviny nad v�cnou) m�že 

velmi snadno p�er�st v anarchii a oslabovat autoritu vedoucího (tzv. krize autority). Bylo 

by p�ínosné provést hlubší analýzu nastín�ného problému a prov��it, zda se p�ipomínky 

k práci managementu týkají n�kolika vedoucích pracovník�, nebo jde o „stížnosti“ jen na 

jednoho konkrétního �lov�ka (a s tímto �lov�kem potom pracovat). Z hodnocení dalších 

otázek vyplývá, že by mohlo být podn�tné vytvo�it v organizaci pro zam�stnance a vedoucí 

úsek� více prostoru k neformálním diskusím, v nichž by zam�stnanci mohli voln� 

projevovat své názory a nápady, které by sloužily vedoucím pracovník�m jako zp�tná 

vazba a sou�asn� jako zdroj inspirace.  

5.4.4 Vyhodnocení oblasti komunikace nap�í� odd�leními 
Odpov�di respondent� poukazují na rezervy v manažerské komunikaci, jejímž 

zájmem je �ešit konkrétní spolupráci. Doporu�ením pro management je za použití zp�tné 

vazby odhalit problémová místa a navrhnout postupy, které povedou k optimalizaci 

diagonální komunikace mezi úseky. V sociální organizaci, kde spolu jednotlivé úseky        

a jejich týmy pracují spole�n� na jediném cíli – spokojeném klientovi, je zcela jist� tento 

typ komunika�ní dráhy podstatný. 
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6 Souhrnná doporu�ení pro rozvoj vnitrofiremní komunikace 
 Diagnostické šet�ení potvrdilo, že je vnitrofiremní komunikace v organizaci 

Sociální služby Lanškroun - Domov pro seniory na velmi dobré úrovni a je funk�ní, což 

vyplývá nejen z analýzy vnitrofiremní dokumentace, ale také z dotazníkového šet�ení mezi 

zam�stnanci. Sou�asn� poukázalo na ur�ité rezervy, jejichž odstran�ním je možné úrove� 

interní komunikace ješt� zvýšit a posunout její funk�nost na vyšší úrove�. Protože žádná 

organizace není „stacionární“ a vždy se vyvíjí, a protože je vždy nutné „silné“ stránky 

posilovat a „slabé“ stránky analyzovat a pokusit se o jejich eliminaci, shrnuji v záv�re�ném 

doporu�ení, na co by se organizace m�la ve svém dalším vývoji a p�sobení zam��it p�i 

odstra�ování odhalených problém� v jednotlivých oblastech vnitrofiremní komunikace: 

- v oblasti systému komunikace obecn� posilovat zp�tnou vazbu (jednoduchou, 

eventuáln� dvojitou spo�ívající v zavedení relevantních podn�t� získaných od 

zam�stnanc� do praxe), dále p�ípadn� rozší�it paletu používaných komunika�ních 

prost�edk� (porady tým�, firemní memoranda, vnitrofiremní konference apod. podle 

zvážení a možností organizace),   

- v oblasti komunikace a vztah� mezi spolupracovníky vytvá�et a podporovat týmovou 

spolupráci, �ešením by mohl být základní komunika�ní trénink pro všechny 

pracovníky, 

- v oblasti komunikace a vztah� s p�ímým nad�ízeným podporovat neformální 

komunikaci a diskuse mezi zam�stnanci a vedoucími pracovníky na pracovišti, 

vytvá�et a posilovat možnosti a p�íležitosti zam�stnanc� vyjád�it se svobodn� ke 

své práci a souvisejícím pracovním problém�m nebo p�icházet s vlastními nápady                

a návrhy, 

- v oblasti komunikace nap�í� úseky se pokusit analyzovat a optimalizovat diagonální 

komunikaci mezi jednotlivými odd�leními v organizaci, 

-      zvážit a p�ípadn� �ešit p�ipomínky zam�stnanc� vyplývající z  dotazníkového šet�ení         

(nap�. opat�ení pager�). 

P�estože se uvedené „slabé“ stránky týkají vícemén� vnit�ního prost�edí, hrají 

významnou roli také v okolí organizace. Spokojení zam�stnanci jsou nepochybn� 

nejlepšími nositeli dobrého jména  a propagátory svého zam�stnavatele.  
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7 Záv�re�né shrnutí 
 Diplomová práce splnila v teoretické i praktické �ásti stanovené cíle. Shrnuje 

základní teoretické poznatky o problematice vnitrofiremní komunikace a v praktické �ásti 

odpovídá na položenou otázku, na jaké úrovni je ve vybrané organizaci nastavena interní 

komunikace a zda je funk�ní. Zárove� p�edkládá jejímu managementu nám�ty                    

a doporu�ení pro její další rozvoj a zkvalit�ování v oblasti vnitrofiremní komunikace. 

Výsledky diagnostiky organizace jsem ústn� podrobn� konzultoval s panem �editelem    

Ing. Milanem Miná�em. Pan �editel sou�asn� dostal v elektronické podob� k dispozici 

celou diagnostickou zprávu, jejíž sou�ástí byl metodický postup p�i sb�ru dat a jejich 

vyhodnocení spolu se záv�ry. Na základ� uvedené zprávy a záv�r� z ní vyplývajících jsme 

se s panem �editelem shodli na n�kolika opat�eních a organiza�ních zm�nách, které by 

�ešily n�které z nastín�ných problémových oblastí. 

K pozitivní zm�n� vedly nap�. p�ipomínky zam�stnanc� v rámci dotazníkového 

šet�ení. Na základ� jejich požadavk� na opat�ení pager� nebo obdobných komunika�ních 

prost�edk� zajiš�ujících rychlou a flexibilní komunikaci mezi zam�stnanci zejména ve 

zdravotnickém úseku (ošet�ovatelky, sestry), zahájil pan �editel jednání s telekomunika�ní 

firmou. V organizaci bude v dohledné dob� z�ízena sí� mobilních telefon�, které budou 

službukonající pracovníci mít u sebe. V p�ípad� pot�eby využije pracovník mobil k tomu, 

aby se spojil s dalším pracovníkem nebo vedoucím pracovníkem a operativn� se tak budou 

moci �ešit náhle vzniklé nestandardní situace, krizové situace apod. Nap�. ošet�ovatelka 

p�ivolá tímto zp�sobem ke klientovi kvalifikovanou zdravotní sestru, jejíž p�ítomnost bude 

stav klienta vyžadovat nebo v p�ípad�, že si je v n��em nejistá nebo postrádá o klientovi 

n�jakou podstatnou informaci, m�že ji takto rychle obdržet a odpadne tak zdlouhavé 

b�hání po chodb� a hledání p�íslušného pracovníka. Stejný systém poslouží i mimo budovu 

Domova pro seniory, nap�. pro osam�le žijící klienty ubytované v domácím prost�edí. Ti, 

pokud u nich dojde k jakékoli komplikaci, se budou moci tímto zp�sobem spojit rychle 

s pracovníkem Domova, ten bu� klientovi poradí sám, nebo zajistí pot�ebnou intervenci 

nap�. p�ivoláním léka�e. Tato zm�na je velmi progresivní a bude s vysokou 

pravd�podobností kladn� p�ijata ze strany personálu i klient�. 

V oblasti komunikace obecn� a rovn�ž v oblasti komunikace a vztah� mezi 

spolupracovníky provedl pan �editel další originální a p�ínosnou zm�nu, kterou je instalace 

orienta�ních tabulí o denním režimu klienta v pracovn� sester a ošet�ovatelek. Uvedená 
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zm�na je již zakomponována i do vnitrofiremní dokumentace. Na t�ech magnetických 

tabulích jsou p�ehledn� rozepsáni jednotliví klienti spolu se svými klí�ovými pracovníky. 

Magnetické piktogramy umíst�né do �asových sloupc� jednozna�n� charakterizují denní 

program každého klienta. Klí�oví pracovníci, noví zam�stnanci nebo zam�stnanci, kte�í 

zastupují ve služb� nep�ítomného pracovníka, tak velmi rychle získají �adu podstatných 

informací o p�id�leném klientovi - kdy vstává, kdy snídá, kdy se koupe, kdy uléhá, jaké 

procedury má v kolik hodin absolvovat apod. Magnetické piktogramy je možné jakkoli 

p�eskupovat, odebírat �i p�idávat podle aktuální pot�eby klienta. 

V �asovém úseku, který uplynul od provedení diagnostiky v organizaci až po 

sou�asnost jist� nebylo možné provést všechny doporu�ované zm�ny a zhodnotit i jejich 

praktický dopad. Výše uvedené zm�ny však považuji za d�kaz toho, že management 

organizace v �ele s jejím �editelem usiluje o co nejvyšší kvalitu  poskytovaných služeb a je 

si pln� v�dom toho, že optimální interní komunikace tento cíl podporuje a je nedílnou 

základní sou�ástí každodenního života organizace. Dá se tedy pln� p�edpokládat, že 

v tomto úsilí bude pokra�ovat  i v budoucnosti. 
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P�íloha �. 1: 	etnost odpov�dí na jednotlivé otázky položené v dotazníku zam�stnanc�m 
Domova pro seniory v Lanškroun� v rámci dotazníkového šet�ení. 
 
 
                                                                          
stupnice: 

   1 
pln� 
souhlas 

   2 
spíše 
souhlas 

   3 
ani ano 
ani ne 

   4 
spíše 
nesouhlas 

  5 
pln� 
nesouhlas 

A. Systém komunikace obecn�      
1.Mám dostatek kvalitních informací pro výkon své práce. 
 

2 22 1 2 0 

2.V naší organizaci funguje dobrý systém informování, 
díky kterému se ke mn� dostanou pot�ebné informace v�as. 

5 11 8 3 0 

3.Zam�stnanci naší organizace jsou dob�e seznámeni s tím, 
�eho chce organizace v budoucnosti dosáhnout. 

9 14 3 1 0 

4.Naše organizace vynakládá dostate�né úsilí, aby získala 
p�ehled o názorech a postojích zam�stnanc�. 

2 20 5 0 0 

B. Komunikace a vztahy mezi spolupracovníky       
5.Mezi spolupracovníky si �asto vym��ujeme r�zné 
informace, které mi pomáhají p�i práci. 

9 14 3 1 0 

6.Moji spolupracovníci jsou v p�ípad� pot�eby ochotni 
pomoci mi p�i práci. 

10 13 3 0 0 

7.Moji kolegové dokáží spolupracovat a odvést 
požadovanou práci. 

8 16 3 0 0 

8.Atmosféra mezi mými spolupracovníky na pracovišti je 
v�tšinou p�átelská. 

4 15 6 1 0 

C. Komunikace a vztahy s p�ímým nad�ízeným      
9.M�j nad�ízený vytvá�í prostor pro to, aby se zam�stnanci 
mohli ke své práci vyjád�it. 

8 12 5 0 2 

10.M�j nad�ízený dob�e stanovuje pracovní cíle. 
 

7 15 4 1 0 

11.V našem odd�lení se mohu ozvat, pokud mám na v�c 
jiný názor než ostatní. 

8 8 10 0 1 

12.Myslím, že naše odd�lení je dob�e �ízeno. 
 

8 13 5 0 1 

13.V p�ípad� pot�eby se mohu na svého vedoucího kdykoli 
obrátit. 

12 13 1 0 1 

14.M�j nad�ízený se zajímá o názory a nápady pracovník� 
a využívá jich. 

7 15 3 0 1 

D. Komunikace nap�í� odd�leními      
15.Spolupráce mezi naším odd�lením a ostatními 
odd�leními v organizaci je na dobré úrovni. 

4 12 10 1 0 
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P�íloha �. 2: Organiza�ní schéma (Sociální služby Lanškroun – Domov pro seniory) 
 

 



 89 

P�íloha �. 3: Pravidla pro p�edávání informací v Domov� pro seniory v Lanškroun� 

(sm�rnice �. 32) 

 

I. Struktura �ízení organizace 

            Organizace Sociální služby Lanškroun má t�ístup�ové �ízení: 

1. stupe�:   �editel 

2. stupe�:   vedoucí jednotlivých úsek� 

3. stupe�:   vedoucí skupin 

 

            Popis jednotlivých stup�� �ízení a jejich vymezení: 

1. stupe�   �editel- statutární zástupce organizace 

                 vymezení p�sobnosti: celá organizace 

 

2. stupe�   vedoucí úsek�: stravovacího, zdravotního, sociálního, technického a koordinátor 

pe�ovatelské služby 

                 vymezení p�sobnosti: sv��ené úseky 

 

3. stupe�   vedoucí skupin 

                 vymezení p�sobnosti: skupina v prádeln� a v kuchyni 

 

            Tomuto organiza�nímu schématu a jednotlivým stup��m �ízení odpovídají               

i informa�ní toky v organizaci. 

 

    II.    P�edávání informací 

a) v rámci jednotlivých úsek� organizace 

      Zp�sob p�edávání informací je v kompetenci vedoucích jednotlivých úsek�, za 

které mají odpov�dnost. Porady úsek� svolávají vedoucí jednotlivých úsek� dle pot�eby, 

minimáln� jedenkrát za m�síc. Zápisy z porad jsou uloženy u vedoucích úsek�, kde jsou 

p�ístupné k nahlédnutí. 
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Porady sociálního úseku 

           Ú�astníci porady: vedoucí sociálního úseku, instruktor sociální pé�e, aktiviza�ní 

pracovnice. Porady na sociálním úseku probíhají minimáln� dvakrát do týdne, vždy v úterý 

a ve �tvrtek v kancelá�i sociální pracovnice. Mimo�ádné porady nebo porady p�i �ešení 

nenadálé situace probíhají dle pot�eby. Jednotlivé porady se budou zapisovat do 

opera�ního deníku sociálního úseku a tím bude probíhat kontrola o p�edávání informací      

a pln�ní zadaných úkol�. 

 

Porady zdravotního úseku 

           Ú�astníci porady: vedoucí zdravotnického odd�lení, ošet�ovatelský personál, 

zdravotní sestry, sociální pracovnice, aktiviza�ní pracovnice. 

            P�edávání informací z porad vedení, provozní záležitosti a porady klí�ových 

pracovník�. 

1) Opera�ní sch�zky - jednou týdn� nebo podle pot�eby �ast�ji od 13,00 do 14,00 

hodin. Ú�ast všech pracovník� ošet�ovatelského a sociálního úseku ve sm�n�. Je 

proveden zápis do „Opera�ního deníku.“ 

2) Jednou za m�síc nebo podle pot�eby �ast�ji spole�ná sch�zka s pracovníky 

technického úseku a klí�ových pracovník�. Je proveden zápis do „Opera�ního 

deníku.“ 

3) Jednou za dva m�síce sch�zka všech ošet�ovatelek, zdravotních sester, nutri�ní 

pracovnice a fyzioterapeutky - proveden samostatný zápis, uložený na sestern�. 

 

Porady technického úseku 

           Ú�astníci porady: vedoucí technického odd�lení (dále jen VTÚ), uklíze�ky, 

pradleny, údržbá�i. Každý den v dob� od 7,00 do 7,15 hodin se konají na technickém úseku 

operativní porady. VTÚ p�edá d�ležité informace a úkoly týkající se zam�stnanc� plynoucí 

z porady vedení. Rozd�lí se pracovní úkoly na p�íslušný den pro jednotlivé profese, sd�lí 

se aktuální informace a p�ipomínky, vydají se pot�ebné �istící a úklidové prost�edky. 

            D�ležité informace a úkoly týkající se zam�stnanc� plynoucí z porady vedení 

p�edává VTÚ svým zam�stnanc�m na operativní porad� a jednou za m�síc provede zápis, 

se kterým jsou všichni zam�stnanci seznámeni, zápis podepíší. Zápis je uložen v kancelá�i 

VTÚ. 
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Porady stravovacího úseku 

           Ú�astníci porady: vedoucí stravovacího úseku (dále jen VSÚ), kucha�i, pomocní 

kucha�i, zásobova�. Je-li pot�eba, po p�íchodu všech zam�stnanc� na pracovišt� VSÚ 

rozdá pokyny a d�ležité informace na daný pracovní den. Pracovní porady stravovacího 

úseku jsou dle pot�eby, jedenkrát m�sí�n�. VSÚ p�edává informace plynoucí z porady 

vedení a týkající se zam�stnanc� stravovacího úseku ve stejný den. 

 

b) V rámci managementu organizace 

Hlavní porada vedení 

           Ú�el porady: k zajišt�ní kvalitního �ízení a efektivního fungování Domova pro 

seniory jsou �editelem organizovány pravidelné porady vedení. �ešení, revize, kontrola 

úkol� a záležitostí týkajících se �inností Domova. 

            Cíle a p�ínosy porady: vyhodnocení �inností, vyhodnocování �ešení problém� za 

p�edešlé období (od poslední porady), konzultace problém�, stanovení nových úkol�. 

           Ú�astníci porady: �editel, vedoucí technického úseku, vedoucí sociálního úseku, 

vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra), vedoucí stravovacího úseku, vnit�ní auditor, 

koordinátor pe�ovatelské služby, p�ípadn� jejich zástupci. K poradám mohou být p�izváni                      

i zam�stnanci z ekonomického úseku apod. 

           Pr�b�h porady: porady probíhají pravideln� každý týden, vybraným dnem je st�eda 

mezi 9,00 až 12,00 dopoledne, na základ� domluvy vedení m�že být zvolen jiný termín. 

Ve výjime�ných p�ípadech m�že být porada zrušena. Na porad� se nejprve probírá zápis 

z p�edešlé porady. Kontrolují se a hodnotí vyty�ené úkoly, které jsou zapsány v zápise 

z porady vedení z p�edešlého termínu. Hodnotí se jejich spln�ní �i nespln�ní, p�ípadn� 

d�vody nespln�ní. Za jednotlivé úkoly zodpovídají ur�ené osoby. Osoby zodpov�dné za 

jednotlivé úkoly jsou uvedeny v zápise sou�asn� s termínem spln�ní úkolu. Po zhodnocení 

úkolu z minulých období se stanovují úkoly nov� vzniklé. Tyto úkoly se zapisují bodov� 

jako nové do zápisu z porady vedení. Sou�asn� se ke každému nov� vzniklému úkolu 

uvede osoba zodpovídající za spln�ní úkolu. Vnit�ní auditor standard� kvality sepíše zápis 

o uskute�n�ní porady. V zápise uvede zú�astn�né osoby, stru�n� program porady a veškeré 

probírané záležitosti. Auditor prokonzultuje vytvo�ený zápis z porady s �editelem. Zápis je 

vytvo�en v tišt�né podob� a podepsaný všemi ú�astníky uložen v kancelá�i �editele, ve 
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složce „Zápisy z porady.“ Zápis v elektronické podob� rozešle auditor všem ú�astník�m 

porady a uloží do elektronické knihovny. 

 

Porada svolaná managementem pro všechny zam�stnance organizace 

            Tyto porady svolává �editel dle pot�eby, minimáln� dvakrát za rok. Zápis z porad je 

uložen u �editele, kde je p�ístupný k nahlédnutí. 

 

III. Systém a druhy p�edávání informací 

a) Osobn� (verbální komunikace): p�i osobních jednáních a p�i výkonu práce zam�stnanci 

dodržují b�žná pravidla komunikace, o závažn�jších skute�nostech informují nad�ízené 

zam�stnance. 

 

b) Osobní písemná forma komunikace: p�edávání podklad� a doklad� pot�ebných k výkonu 

práce. 

 

c) Telefonicky: p�edání a vy�ízení d�ležitých informací v krátkém �asovém úseku. Využívá 

se princip stru�nosti, jasnosti a v�cnosti - tj. rychlost p�esunu informace. 

 

d) Elektronickou poštou: p�i vým�n� zejména v�tšího množství informací se up�ednost�uje 

e-mail p�ed písemnou formou komunikace, protože je možno s p�edanými daty dále 

pracovat bez p�episování. 

 

e) Komunikace na p�enosných médiích: p�enos dlouhých soubor�, nutných k dalšímu 

zpracování, nebo instalaci. Nej�ast�ji pam�ti FLASH, disky CD ROM. P�ed poskytnutím  

a ihned po p�ijetí t�chto nosi�� je nutné je zkontrolovat antivirovým programem. 

 

IV. P�enos informací klientovi 

Sociální pracovník informuje klienta: 

- p�ed nástupem (souhrnné informace o Domov�, prohlídka Domova), 

- p�i nástupu (podrobn�jší informace), 

- b�hem pobytu (akce, pravidelné sch�ze obyvatel, sch�ze stravovací komise, informa�ní 

nást�nky, letá�ky…). 
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�editel informuje formou: 

- písemných na�ízení a rozhodnutí, 

- rozhovor�, 

- nást�nky. 

 

            D�ležité informace pro obyvatele Domova se vyv�šují na nást�nky, které jsou 

umíst�ny na každém pat�e. Informace sloužící klientovi jsou umíst�ny i do pokoje klienta.  

 

     V. Ochrana dat a systému elektronického zp�sobu p�edávání informací 

V sou�asné dob� je k ochran� elektronických dat používána aktuální verze 

antivirového programu Eset NOD32. V p�ípad� napadení systému �i dat virem je povinen 

pracovník, který to zjistil, u�init vše pro jeho odstran�ní a informovat ihned �editele. 

Ostatní vedoucí pracovníky informuje v p�ípad�, že p�edpokládá podobnou situaci na 

jiných PC na síti. V rámci ochrany dat je nutno provád�t pravidelnou archivaci dat na 

pam�ti FLASH. 
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P�íloha �. 4: Transkripce rozhovoru s �editelem organizace 

 

Použité symboly a zkratky: 

MM- Ing. Milan Miná�, �editel organizace 

RM- Bc. Radovan Marek, tazatel 

… - pauza  

((komentá�))- tazatel�v dovysv�tlující komentá� 

slovo- zd�razn�né slovo nebo �ást v�ty 

 

MM: „Takže my d�láme, jednou týdn� máme, pokud tomu nebrání n�jaký provozní 

problémy, tak máme jednou týdn� provozní poradu vedoucích pracovník�, to znamená 

vedoucích odd�lení se mnou plus auditorka kvality, to je standardní porada, kde jednak 

z toho vyplývají úkoly pro jednotlivý zam�stnance jednotlivých odd�lení anebo p�ímo pro 

ty vedoucí, a pak se snažíme mít jednou týdn� takzvanou velkou vizitu, kde se zase sbírají 

informace o chodu Domova s vazbou na klienty…to je vlastn�….ta porada je taková 

jakoby organiza�ní, že, ale tohle už je opravdu cílená na klienty, kde my chodíme na 

vylosovaný klienty a jejich klí�ový pracovníky, kde probíráme individuální plány, jak se 

pln�j, jak jsou v�bec zapsány, ptáme se na spokojenost anebo nespokojenost klienta, takže 

to je druhá takováhle…vlastn� v té vyšší úrovni, no a pak jednotliví vedoucí úsek� vlastn� 

po porad� pracují s informacema pro své odd�lení a d�laj si porady na svých úsecích, kde 

prost� zam�stnance jednak seznamujou s v�cma, který sice nesouvisí jenom s jejich 

odd�lením, ale a� to je t�eba nová…nová sm�rnice, jo a� to je n�jaký plán �innosti nebo 

prost� zám�r organizace, no anebo prost� konkrétn�, když z té porady vyplynou já 

nevím….já t�eba zjistím, že se n�kde špatn� zavíraj dve�e, nebo jinej pracovník to zjistí     

a  na porad� �ekne: ty dve�e tam a tam jsou rozbitý….no a ta vedoucí technického úseku 

�ekne p�ímo údržbá�i: pane ty a ty, b�ž tam a tam a  ud�lej to a to, jo takže ta informace jde 

takto….samoz�ejm�, že jak v etickým kodexu, co máme…zam�stnanc�, tak v podstat�       

i v tom organiza�ním �ádu je napsáno, že v podstat� jak klient, tak zam�stnanec m�že 

podávat do schránky stížnosti, nám�ty a podn�ty jak písemnou, tak anonymní stížnost, 

nebo p�ipomínku, tak teda samoz�ejm� i pochvalu, kde ta je pravideln� jako vybírána, no   

a �ešej se…�ešej se problémy, který prost� t�eba mají, no a pak samoz�ejm�, protože jsou 

tady všt�povaný v�ci, že a� to jsou stížnosti nebo negativa, který vidí a mohly by 
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napomoct zlepšení v kvalit�, m�žou t�eba jednak….nebo svýho vedoucího úseku a zase 

když t�eba u n�j neusp�jou, tak se to dostane stejnak ke mn�, takže ty problémy 

samoz�ejm� b�žn�…b�žn� se tady �eší…jsou ty problémy, jo, to ten provoz…je už natolik 

veliký, že ty problémy se prost� neustále…jakoby vznikají, no a zp�tn�…zp�tn� prost� jde 

pak teda od t�ch spodních, že jo, že on to �ekne tomu vedoucímu úseku, no a já se to 

dozvím, pokud to není �ešitelný s vedoucím úseku nebo…nebo prost� tak se to dozvím až, 

že p�ijde ten mn�…zam�stnanci maj tenhle problém, já nevím, t�eba…tak pak se to 

�eší…te� jsme tady taky m�li problém, jeden z výstup�, kdy zam�stnanci dali jakousi 

stížnost, že jich je málo ve sm�nách a že jsou s tím n�jaký problémy, takže te� jsme 

naposledy �ešili práv� tady tenhle úsek, no p�edtím se zase �ešil úsek údržby a úklidu, kde 

m�li pocit že te�, jak jsou zahrnutý do harmonogramu vlastn� plánování sm�n, tak že jsou 

na tom jako biti, no a tak se to rozebíralo, no…tam bylo to, že oni to  vlastn� �ekli té své 

vedoucí úseku, tam vyložen� jakoby nepochodili, tak p�išli prost� za mnou…“ 

RM: „�ili m�žou i k Vám p�ímo ti zam�stnanci?“ 

MM: „…no jasn�, protože to já jim naopak �íkám, že prost�…pokud to jsou b�žný v�ci, 

tak a� to �ešej s vedoucím úseku, pokud nejsou s �ešením spokojený, tak pak a� jdou za 

mnou. Já mám samoz�ejm� svejch starostí dost a s každou bolístkou prost� za mnou…to 

bych se tady z toho zbláznil…p�eci jen, je tady padesát sedm zam�stnanc�, takže to nejde, 

samoz�ejm�, tím se hodn� odfiltruje t�ma vedoucíma úseku a jsou to vesm�s problémy 

toho jejich úseku v�tšinou jo…no a v p�ípad�, že to tam prost�…prost� si zam�stnanci 

myslej, že ten vedoucí úseku jako to nevy�ešil k jejich spokojenosti, no tak pak zajdou ke 

mn�, jo a…zatím se teda vždycky poda�ilo dosp�t k n�jakýmu kompromisu nebo prost� 

k �ešení, který t�m zam�stnanc�m jakžtakž vyhovuje, ale nejde nikdy…nejde vyhov�t 

všem, v podstat� te� u toho zdravotního úseku samoz�ejm� zazn�lo, že milerád, natvrdo, 

ale milerád podepíši.…protože my jsme d�lali takovej dotazník spokojenosti zam�stnanc� 

a z toho vyšlo, že dv� zam�stnankyn� jsou naprosto nespokojený tady, no tak jsem je 

požádal, aby p�išly, že jim dohodu podepíšu ze dne na den jo?…až tak jo, protože pakliže 

devadesát procent píše: jsem spokojená nebo spíše spokojená nebo velmi spokojená a dv� 

mi napíšou, že jsou naprosto nespokojený, tak to není v organizaci, není to ve vedení, je to 

v nich, a a� mi tady neotravujou život t�m ostatním, že jo, prost�…ne vždycky ten 

zam�stnanec je spokojenej, ne vždycky mu ud�láme všechno….�íkám, te� až natvrdo 

zazn�lo, p�ineste výpov�� a já vám ji podepíšu…no protože nemyslím si, že tady jsou 
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nesnesitelný podmínky na práci a to asi by podle  t�ch dvou m�ly bejt, když jsou naprosto 

nespokojený, takže není d�vod, aby tady dále setrvávaly, prost� je to…je to jako špatný, 

no, ale protože já se nedostanu na ty vztahy na pracovišti až tak jako, jo, tak k tomu jsem 

práv� ud�lal dotazník“ ((zam�stnanci se m�li navzájem hodnotit známkou jako ve škole)), 

„a když se mi tady u jedné zam�stnankyn� objevuje 5, 5, 5-, 4, 5-, 5, tady teda 3, 3, 5, 5, 

3…“ 

RM: „Hm, tak to o n��em vypovídá…“ 

MM: „…5, 3, 5, jo a to je vždycky ta p�tka jediná na celým…na celým tom pásu, jo tak 

tam asi je problém, že. M�žu Vám pak poskytnout de facto i to hodnocení spokojenosti, 

jsem si �íkal, ale to vy v tom výzkumu nemáte…?“ 

RM: „Zatím to do toho asi nebudu za�azovat.“ 

MM: „No, no.“  

RM: „K té komunikaci, já jsem se ješt� cht�l zeptat: takže ta komunikace asi teda 

p�evažuje  u Vás ústní?“ 

MM: „No ne, veškerý zápisy z porad, to je písemný, veškerý zápisy z porad jednotlivejch 

úsek� jsou písemný, jo, a…“ 

RM: „…nebo n�jaký ob�žníky t�eba nebo n�co takovýho tady funguje?“ 

MM: „Ne, ne to nemáme. Ono když nám to, �íkám, jednou týdn� my se scházíme, tak je 

zbyte�ný do toho dávat ješt� další papíry, jo protože…protože zápis z porady jednak 

se…jednak se ten vedoucí pracovník tam na další porad� parafuje, jo takže oni ho dostávaj 

druhej nebo t�etí den v mailu, že jo, tak oni m�žou…pak vždycky na další poradu to je 

nachystaný na…na parafování od nich, že na té porad� byli, jo a to samý je u t�ch…u t�ch 

vizit. Takže zase prost� co se prošlo, jo který pokoje se navštívily, jo zjiš�uje se, protože 

neustále musíme s t�ma klientama, kdo je jejich klí�ovej pracovník a tak dále jo, jestli jsou 

s ním spokojený, jestli jsou plány, jo…takže ješt� n�jaký ob�žníky do toho….a další v�c je 

to, když vznikne nová sm�rnice, tak ti zam�stnanci s ní musí být stejnak prokazateln� 

seznámeni, jo takže na každé té sm�rnici je…vlastn� já tady mám jenom vedoucí, jakoby 

vedoucí úsek� nebo respektive ten �editelský úsek, no a pak ješt� ta sm�rnice, když se týká 

celý organizace, tak je vlastn�…jeden originál je u m� a další �ty�i originály jsou na 

úsecích, jo…no a tam jsou zase podepsaný zam�stnanci, jo takže vesm�s v�ci, který mají 

v�d�t…tak jsou…takhle, mají v�d�t prokazateln� a jsou seznámený, tak jsou s jejich 

podpisama k dohledání. Takže nepot�ebuju žádný ob�žníky, protože vždycky bu� je 
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na�ízení �editele, jo, anebo sm�rnice. A v�ci, který mají v�d�t, ale prokazateln� není 

pot�eba to dokladovat, to znamená…my jsme te�ka v pátek m�li oslavu po inspekci, jo, 

tak u docházkové knihy, kde každej jde, tak se vloží list….“ 

 

V tuto chvíli došlo bohužel k poruše na diktafonu, poslední �ást rozhovoru tedy 

nemohu dokumentovat metodou komentované transkripce, ale pouze osobními písemnými 

poznámkami. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


