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Resumé 

 

Člověk je tvor společenský. Tato vlastnost se projevuje v jeho potřebě komunikace 

s okolím, které existuje v různých formách. Jednou z jeho podob je pracovní prostředí, 

které je pro převážnou většinu lidí v aktivním věku existenční nutností. Tato majorita se 

tak nezbytně stává účastníkem vnitrofiremní komunikace. 

Předložená bakalářská práce pojednává o komunikaci, která je na začátku definována,  

aby přes poznání podstaty komunikace bylo možno přistoupit ke stanovení jejich 

funkcí, nalezení prvků komunikace a odvození druhů komunikace. Jako při každé lidské 

činnosti i v komunikaci narážíme na bariéry. Poznání uvedeného a připuštění si 

možných problémů dovoluje nahlížet na vnitrofiremní komunikaci jako na pouze 

specifickou komunikaci, která je ovlivněna prostředím, vztahy, jednotou společných 

cílů a rozdíly v subjektivních vlastnostech účastníků. 

Práce vychází ze všeobecně známých poznatků publikovaných v odborné literatuře,  

je stavěna na základních poučkách, nechce bořit ani letité zkušenosti. Vnitrofiremní 

komunikace není pojem moderní ani módní, vnitrofiremní komunikace se pouze vyvíjí 

v čase, jsouce ovlivňována historickými událostmi, politikou, technologickým vývojem. 

Za přínos této práce považuji přehledné pojednání o cílech, předpokladech  

a problémech vnitrofiremní komunikace. Tato část spolu s pohledem na vývojové fáze 

vnitrofiremní komunikace může být nápomocna vedoucím pracovníkům k zamyšlení se 

nad stavem komunikace v jejich organizaci a poznání jejich odpovědnosti za tento stav. 

Užitečnou pomůckou pro praxi doplňující teorii je pak vytvořený dotazník,  

který jednoduchým způsobem napomůže odhalit klady i zápory ve vnitrofiremní 

komunikaci jejich organizace. Tuto část jsem prakticky ověřila ve čtyřech školských 

zařízeních. Výzkumným šetřením jsem se snažila dosáhnout objektivizace stavu. 

Věřím, že tato práce, přestože nebo možná právě proto, že není příliš rozsáhlá,  

se může stát odrazovým bodem pro některé vedoucí pracovníky na jejich cestě  

ke zlepšení vnitrofiremní komunikace v organizaci, kterou řídí. 
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Summary 

 

A human being is a social creature. This quality is performed in its need  

to communicate with its surroundings, and it exists in various forms. One of these 

forms is the working environment, which is, for the vast majority of people  

in the productive age, an essential necessity. This necessity is to become a member  

of the internal communication.  

The presented bachelor thesis deals with the communication that you define  

in the introduction, that through the knowledge of the nature of communication has 

been possible to proceed to determine their functions, by finding the elements  

of communication and the deviation between these types of communication.  

As in every human activity, and also in communication, we encounter barriers.  

The knowledge of issues stated above, and the admission of problems, allows a look 

into the inner company communication as at a specific communication which  

is influenced by its surroundings, relations, unity of the common objectives,  

and differences in the subjective qualities of its participants.  

The thesis is based mostly on known information published in the professional 

literature. It is built on basic propositions, but does not want to destroy the long term 

experience. The inner company communication is not a modern or fashionable term,  

it only has developed over time by being influenced by historical events, politics  

and technological development.  

As a contribution of this thesis, I consider the well-arranged discourse about the aims, 

prerequisites and problems of the inner company communication. This part, along 

with a view of developmental phases of the inner company communication, can assist 

managers to reflect on the state of communication within their organization,  

and knowledge of their responsibilities for this state. 

There, a questionnaire is created as a useful tool for practice, complementing  

the theory which simply helps to show the negatives and positives of inner company 

communication within the organization. This part has been professionally verified  
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at four educational institutions. By this research investigation, I have tried to reach  

the objective of the state.  

I believe that this thesis, nevertheless, or maybe just because it is not too extensive, 

can become a starting point for some executives on their way to improve the inner 

company communication within the organization with which they are managing. 
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1 Úvod 

 

Výběr tématu mé bakalářské práce byl ovlivněn především nepříznivými výsledky 

dřívějších analytických metod (SWOT analýza sebehodnocení organizace), které jsem 

realizovala v organizaci, kde jsem zaměstnána. Při semináři k závěrečné bakalářské 

práci nám byl zdůrazňován především význam volby takového tématu bakalářské 

práce, jejíž zpracování a závěry budou přínosem pro naši vlastní řídící práci. Tyto dva 

podněty se staly hybným momentem pro rozhodnutí o tématu bakalářské práce. 

Domnívám se, že rozpracování tématu může výraznou měrou přispět ke zlepšení 

vnitrofiremní komunikace nejen v naší organizaci, k pochopení nutnosti naslouchat 

druhým, vzájemnému motivování, k pochopení druhých a v neposlední řadě k boji 

proti manipulaci, která vede k dosažení jen vlastního cíle jedince, nikoliv k dosažení 

společného cíle organizaci.  Zlepšení vnitrofiremní komunikace povede také k pozitivní 

změně vnitrofiremní kultury a to by mělo být jedním z úkolů a cílů každého vedoucího 

pracovníka v oblasti vedení lidí.    
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2 Cíl práce 

 

Tématem bakalářské práce je vnitrofiremní komunikace. Cílem bakalářské práce je pak 

s využitím teoretických základů a praktických zjištění nalézt efektivní cestu ke zlepšení 

vnitrofiremní komunikace ve školách a školských zařízeních a na konkrétním výzkumu 

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že jen splnění všech podmínek sestávajících z důvěry, 

srozumitelnosti, motivace a zpětné vazby je zárukou efektivní vnitrofiremní 

komunikace při zadávání úkolů. Zdrojem teoretických znalostí mi bylo dosavadní 

studium rozšířené o další odbornou literaturu, využila jsem mojí znalosti prostředí, 

rozhovory s pracovníky škol a školských zařízení a vytvořila jsem nástroj ke zjištění 

úrovně vnitrofiremní komunikace úzce zaměřený na zadávání úkolů s možností jeho 

dalšího využití v praxi. Bakalářská práce je zacílena na vedoucí pracovníky na všech 

úrovních řízení, neznamená to však, že informace v ní obsažené by pro pracovníky, 

kteří nezastávají řídící funkci, byly zbytečné a nepřínosné. Neskromným osobním cílem 

je uvedení dotazníku do praxe ostatních škol a školských zařízení jako jednoduchého 

prostředku ke zjištění objektivního stavu. Domnívám se, že by takto vypracovaný 

metodický materiál usnadnil vedoucím pracovníkům cestu při hledání správné 

vnitrofiremní komunikace.  

Bude mi velkým zadostiučiněním, pokud organizace, které se mého výzkumu 

zúčastnily, využijí nejen výsledky získané výzkumem, ale po provedení navrhovaných 

změn a po opakování dotazníkového šetření povedou k neustálému zlepšování 

vnitrofiremní komunikace.  
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3 Co je to komunikace 

 

Komunikovat, z latinského communicare, je slovo mající několik významů,  

jako například sdílet, radit se, spojovat a přenášet informaci. Slovo je taktéž používáno 

jako označení pro dopravní síť. Může však být použito také ve smyslu přemisťování lidí, 

materiálu, ale také myšlenek, informací, postojů, pocitů, od jednoho člověka 

k druhému. Komunikace je vlastně sdělování zpráv, vzájemné informování lidí. 

Komunikace je také proces sdělování a výměny informací prostřednictvím znaků. 

V tomto procesu tedy dochází ke skutečnému, fyzickému vysílání a přijímání sdělení. 

Obsahem sdělení mohou být například představy, nálady, pocity, fakta atd. (Pospíšil 

2008, str. 8).  

Podle Lechty (2003, str. 17, 18) je v životě člověka komunikace aktivitou, jíž avizuje svůj 

příchod na svět a kterou se později – během celého života – neustále projevuje. 

Mezi nejčastější způsob lidské komunikace patří řeč a písmo. Protože řeč  

je považována za nejdůležitější součást komunikace a je chápána jako něco 

samozřejmého, nevěnujeme jí příliš pozornosti ani času na její zdokonalování. Skoro 

každý považuje za samozřejmé, že komunikovat jsme se učili v nejranějším věku  

od svých rodičů a ve škole. Přesto právě komunikace je nejdůležitějším faktorem 

životního i profesního úspěchu. Komunikaci si uvědomujeme a nějakým způsobem se 

na ni připravujeme až v okamžicích, kdy chceme někomu něco důležitého říct, napsat 

zprávu, dopis, pronést proslov. Teprve v takových chvílích poznáváme, jak je 

komunikace důležitá. Tímto faktem můžeme být znervózněni, rozrušeni, neboť se 

obáváme, zda obstojíme, zda komunikaci zvládneme, zda dobře zapůsobíme na lidi, 

kteří nás budou vnímat. Podle naší komunikace si totiž lidé utvářejí obraz o nás  

a na tom nám záleží. 

Komunikace vždy představuje určitý kruh s permanentním vzájemným ovlivňováním. 

Úspěšná komunikace je založena na vědomě kontrolované volbě slov, na kvalitním 

vnímání komunikačního partnera, na odpovědnosti a flexibilitě. Přičemž vnímání 

partnera se neomezuje pouze na slova, ale sledujeme také neverbální projevy a svrchní 

tón řeči. Právě zaznamenáním takových signálů můžeme poznat, jak byla naše zpráva 
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přijata, aby nedocházelo k nedorozumění. Pro vytvoření dojmu jsou daleko důležitější 

viditelné projevy chování, výška hlasu nebo jiné projevy svrchního tónu řeči  

než verbální projev. 

Některé neverbální projevy chování mohou být klamavé. Některými lidmi jsou  

na příklad vnímáni lidé, kteří nosí brýle, jako inteligentnější než lidé bez brýlí. Je rozdíl 

mezi skutečným a falešným smíchem, který je používán třeba k maskování negativních 

emocí. 

Všechny informace přijímáme prostřednictvím smyslových orgánů, zejména zraku  

a sluchu. Rozdíl v jejich úloze je dán preferencemi jedince, odlišnou osobní citlivostí, 

jeho profesní orientací. Tyto rozdíly mohou pomoci pochopit, proč většina lidí popisuje 

stejnou situaci dosti odlišným způsobem. Lidská řeč v souvislosti s vnímáním je plná 

smyslových dojmů. V řeči se všechny dojmy nějakým způsobem zrcadlí. „Smyslová řeč“ 

partnera nám umožňuje poznat, jakým způsobem on vnímá skutečnost, která na něj 

působí, což je při rozhovoru důležitým předpokladem pro to, aby komunikace 

probíhala úspěšně.  

 

3.1 Funkce komunikace 

Jen těžko lze stanovit hranice mezi jednotlivými funkcemi komunikace, dosti často  

se překrývají. Ale jejich rozdělení tak, jak je popsáno Mikuláštíkem (2010, str. 21, 22) 

napomůže pochopit význam komunikace v základních dimenzích: 

• funkce informativní – dochází k předávání nějakých informací, faktů, dat mezi 

lidmi, 

• funkce instruktivní – má stejný účel jako výše zmíněná funkce, ale navíc je zde 

vysvětlen význam, postup, návod jak něco dělat, jak něčeho dosáhnout, 

• funkce přesvědčovací – jedná se o funkce, kdy působíme na jiného člověka  

se záměrem změnit jeho názor, postoj, hodnocení nebo způsob konání, 
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• funkce posilovací a motivující – patří svým způsobem do funkce přesvědčovací.  

Jde o posilování určitých pocitů sebevědomí, potřebnosti, posilování pocitu 

k něčemu, 

• funkce zábavná – jedná se o vyplnění času komunikováním, pobavení se, 

rozesmání, které vytváří pocit pohody a spokojenosti, 

• funkce vzdělávací a výchovná – specificky uplatňovaná zejména prostřednictvím 

institucí, 

• funkce socializační a společensky integrující – vytváření vztahů mezi lidmi, 

sbližování, navazování kontaktů, posilování pocitu sounáležitosti, 

• souvztažnost – informace jsou dávány do určitých souvislostí, které nám 

pomáhají lépe je pochopit, 

• funkce osobní identity – na úrovni osobnosti, pro „já“ je komunikace velmi 

důležitou aktivitou. Od dětství pomáhá k tomu, abychom si odpověděli  

na některé základní otázky typu – kdo jsme, kam směřujeme, v co věříme. 

• funkce poznávací – úzce souvisí z funkcí informativní. Toto je pojetí spíše 

z pohledu komunikanta. Oproti tomu informativní funkce zahrnuje pojetí 

z pohledu jak komunikátora, tak z pohledu komunikanta. 

• funkce svěřovací – především slouží ke sdělování důvěrných informací, 

k překonání těžkostí, ke zbavování se vnitřního napětí. Ten, kdo se svěřuje, 

většinou očekává podporu a pomoc.  

• funkce úniková – slouží k odreagování se. Velice důležitá je v okamžicích,  

kdy máme všeho „až nad hlavu“, chceme si s někým pohovořit. 

     

3.2 Komunikace je proces 

Komunikace probíhá buďto v mysli jedince nebo mezi dvěma, ale i více lidmi.  

Toto vzájemné působení je ukázkou procesního charakteru komunikace, protože každý 

z komunikujících lidí se snaží druhého ovlivňovat, hledat u něj podporu nebo jde  
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o „sebepotvrzování“. Ve svém projevu dává každý najevo, jaká pravidla jsou pro něj 

přijatelná. Je-li ochoten ustoupit a do jaké míry, naslouchat druhým, zda chce 

dominovat, co nesnáší, co má naopak rád, co by uvítal. Může se stát, že komunikace 

neprobíhá tak, jak by si jeden z komunikujících přál, pak může dojít ke změně taktiky, 

snaze zapůsobit více na city nebo k argumentaci, se kterou původně vůbec nepočítal. 

Komunikace je tedy proces velice proměnlivý, vnímaví účastníci iniciují nějakou změnu 

(Mikuláštík 2010, str. 22). 

Obecně platí, že při vnímání komunikace si snadněji zapamatujeme věci výjimečné, 

nezvyklé, zkrátka to, co má větší informační náboj. Hůře si potom pamatujeme věci 

běžné, opakující se. Celý proces vnímání zprávy probíhá v podobě sinusoidy – počátek 

(působí novost) a konec komuniké je vnímán pozorněji než střední část informace. 

Lidské podvědomí reaguje tak, že se snaží zachytit co nejvíce informací v okamžiku,  

kdy zjistí, že už nebude nic dalšího následovat. Míra citlivosti při vnímání je však 

individuální.   

Lidé, kteří spolu hovoří, si chtějí sdělit nejen informace, ale i své vztahy, pocity, 

postoje, nálady. Podstatou pro pochopení vztahů jsou souvislosti, ve kterých jsou 

zprávy předávány. Většina těchto informací je předávána neverbálními  

a paralingvistickými signály. 

Lidé jsou schopni komunikovat, protože ovládají určitá pravidla související 

s komunikací. Pravidel existuje celá řada, je však jen na nás, zda se jimi budeme řídit 

nebo zda je budeme ignorovat.  

Při komunikaci s jinými lidmi používáme určitá pravidla, která jsou stanovena kulturou 

v širším smyslu slova a také rolemi, které ve společnosti zastáváme. Kvůli pravidlům 

jsme nuceni chovat se v určitých mezích, abychom dosáhli svých cílů. Avšak čím je 

náročnější komunikace a čím déle trvá, tím více může docházet k dezinformacím. 

Sdělování nikdy neprobíhá formou jednostranné komunikace, jedná se o oboustranný 

proces, to znamená, že role zúčastněných partnerů se střídají. Časové vstupy  

jsou ovlivněny nejen pravidly, ale také charakterem vztahu (Mikuláštík 2010, str. 23, 

24).     
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3.3 Prvky komunikačního procesu 

V komunikačním procesu dochází k výměně informací, na kterém se podílí čtyři 

základní faktory: 

• komunikátor – je ten, který vysílá zprávu (sdělení). Svým způsobem zkresluje 

informace, neboť nemusí být stoprocentně informovaný, způsob jeho 

informování může být tendenční nebo chaotický. Podávané informace nemusí 

být úplné nebo může také podlehnout funkčnímu postavení. Do své zprávy 

promítá vždy svoji osobnost (subjektivitu), zaujetí, chce být pochopen a přijat. 

Velkou roli hrají zkušenosti, postoje, náladovost.  

• komunikant – je příjemce sdělení. Jeho vnímání je taktéž ovlivněno osobnostní 

rovnicí, zkušenostmi, vlastními záměry a cíli.  

• komuniké – vyslaná zpráva nebo sdělení, které jeden člověk sděluje druhému. 

Vyslaná zpráva má podobu verbálních i neverbálních symbolů. Vzhledem k tomu, 

že každý člověk je individualita, může také docházet k odlišnému chápání zprávy. 

Přidat se může také nepochopení kontextu nebo komunikační šum. 

• komunikační kanál – jedná se o cestu, kterou je informace posílána. Nejobvyklejší 

forma komunikace tváří v tvář přináší také nejrozmanitější komunikační kanály, 

jako jsou například zvuky, pohledy, pohyby těla, stisk ruky, vůně parfému, 

příjemný hlas. Dochází tím k působení na více smyslů zároveň. Při komunikování 

zprostředkovaném (telefon, televize, rádio, noviny, nahrávka) jsou komunikační 

kanály o mnoho omezeny. 

Mikuláštík (2010) popisuje součásti komunikačního procesu stejně, navíc popis prvků 

komunikačního procesu rozšiřuje o: 

• komunikační jazyk – prostřednictvím komunikačního jazyka jsou zprávy  

nebo sdělení předávána. Ani komunikace stejným jazykem však nezaručuje to,  

že si musíme vždy rozumět. Důležitou roli v komunikačním jazyku hrají procesy 

kódování a dekódování sdělení. Kódování závisí zejména na znalosti jazyka, slovní 

zásobě, ale také na schopnosti umět se přizpůsobit partnerovi, se kterým 

jednám. Dekódování je obtížné zejména mezi odlišnými kulturami.   
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• zpětná vazba – jedná se o reakci na přijatou zprávu v podobě potvrzení  

a způsobu interpretace. Zpětná vazba je při komunikaci velice důležitá, neboť 

nejenom že udržuje účastníky v komunikační situaci, ale především dává 

informaci o tom, jak je zpráva přijata a chápána. Ne každý však umí zpětnou 

vazbu přijímat. Je důležité, aby zpětná vazba následovala co nejdříve po přijetí 

zprávy. Význam zpětné vazby bývá podceňován, což se obvykle projevuje malým 

prostorem pro dialog. Pozornost je většinou věnována péči o pocity příjemců 

anebo jenom srozumitelnosti sdělení. Zpětná vazba je ale zdroj informací, měli 

bychom ji vyžadovat i poskytovat.  

• komunikační prostředí – je prostor, ve kterém se komunikace odehrává.  

Některá prostředí propůjčují situaci význam formálnosti, reprezentativnosti,  

což mnohem více zavazuje. Komunikace může být ovlivněna nepříjemným 

osvětlením, hlukem, zkreslením informace, působení nesympatického člověka, 

únavou. V tomto případě může docházet k výraznému negativnímu ovlivnění 

komunikace. 

• kontext – je situace, celkový rámec, ve kterém komunikace probíhá.  

Vnitřní složkou komunikačního kontextu rozumíme to, co se v nás odehrává,  

jak na nás zpráva působí. Vnější kontext jsou pak všechny stimuly, které na nás 

působily v minulosti a působí i nyní. Abychom správně pochopili, co nám chce 

partner říci, jaké jsou jeho preference a jeho cíle, je velice důležité poznání 

kontextu. I malou nepozorností může nastat ztráta kontextu, což může vést  

ke špatnému porozumění komuniké. 

V komunikaci se vždy jedná o dvousměrnou aktivitu. Mohu mluvit s nějakou osobou 

nebo sám se sebou „vnitřní dialog“. Pozice komunikátora a komunikanta se střídají,  

což se dá vyjádřit pojmem interakce. Mikuláštík (2010, str. 28) popisuje  

pro dvousměnnou přirozenou komunikační výměnu dva termíny, podle míry osobních 

vztahů: 

• vzájemné souhlasné interaktivní působení – vzájemný soulad při výměně zpráv  
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•  transakční a transformační – odlišný způsob výměny, zpráva od komunikanta 

ovlivňuje zpětnou vazbu komunikačního partnera. 

V představách lidí je komunikace názorná, když však komunikujeme, používáme 

symboly. Za každým symbolem je skryt nějaký objekt. Zprávu tedy tvoří mnoho 

představ a záleží již na každém individuálně, jakou konkrétní podobu jeho vědomí 

utvoří. Bariéry pomáhá překonávat také neverbální symbolika vyjadřující pocity a přání. 

Nějaké kulturní odlišnosti v tomto směru jsou, ale stále více ustupují pod vlivem 

globalizačního procesu civilizace a proto si mohou lidé více rozumět i bez znalosti 

společného jazyka.  

Symboly nemají žádné konkrétní spojení s tím, co zastupují, co prezentují. Mohou být 

předmětem různých interpretací. I když dva lidí používají stejné slovo, nemusejí vždy 

myslet stejnou věc. Ještě k větší diferenciaci dochází při popisu imaginárních, 

fantazijních či abstraktních věcí. Zde se naše představy výrazně odlišují, protože každý 

má jiné zkušenosti, každého zajímá něco jiného. Proto může při používání abstraktních 

symbolů docházet k nedorozumění. 

Společný a běžný systém symbolů je nezbytný pro to, abychom si jako komunikátoři 

rozuměli. Smyslem komunikace je porozumět si (Mikuláštík 2010, str. 30). 

 

3.4   Druhy komunikace 

Každý komunikátor má pestrou škálu možností, kterou může v komunikaci využít. 

Záleží jen na jeho kombinačních schopnostech, jak citlivě dovede využívat optimální 

způsoby, které respektují situaci, úmysl a odlišnosti partnerů, s nimiž komunikuje. 

Komunikace se může dělit podle různých kritérií. Jednotlivé formy komunikace však 

nejsou užívány odděleně, většinou bývá celá řada druhů komunikace spojována jako 

podpůrné působení. Mnohdy k tomu dochází nekontrolovaně a neúmyslně.  

Základní dělení druhů komunikace podle Mikuláštíka (2010, str. 31) je následující: 

• komunikace záměrná – komunikátor má pod kontrolou to, co prezentuje, 
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• komunikace nezáměrná – změna prezentace oproti původnímu úmyslu. 

Důvodem může být tréma, emoce. 

• komunikace vědomá – v této komunikaci dochází k určitému překrytí 

předchozích druhů. Komunikátor prezentuje uvědoměle, nemusí zde ale dojít 

k uspokojení záměru. 

• komunikace nevědomá – do určité míry se překrývá s komunikací nezáměrnou. 

Některé složky projevu, v horším případě projev kompletní nemá komunikující  

pod vědomou kontrolou. 

• komunikace kognitivní – preference logických argumentů, racionálního myšlení. 

Jedná se o komunikaci logickou, racionální a smysluplnou. 

• komunikace afektivní – komunikace prostřednictvím emočních projevů  

a působení na city partnera, 

• komunikace pozitivní – komunikátor vyjadřuje souhlas, přijetí, obdiv, nadšení. 

Pozitivní komunikace je možná ve větší míře ve vztazích vzájemné závislosti. 

Teorie této závislosti připouští, že při komunikaci nejenom oznamujeme 

informace, ale očekáváme i odpovědi od druhých. Když si dva lidé nebudou 

dostatečně vzájemné důvěřovat, tak musí počítat s tím, že každý bude jednat jen 

ve svůj vlastní prospěch. Pak si tedy každý vybere řešení, při kterém nic nezíská,  

ale také nic neztratí (B. J. Wahlstrom 1992). 

• komunikace negativní – vyjadřuje odmítnutí, odpor, útočení, pokárání, kritiku. 

Nedá se předpokládat, že by se setkala s pozitivní reakcí druhé strany. 

• komunikace shodná – jedná se o shodu mezi vzájemně sdělovanými 

informacemi. Neodporují si obsahově ani formálně. 

• komunikace neshodná – je pravým opakem výše zmíněné komunikace. Jedná se  

o rozpor mezi sdělovanými informacemi. 

• komunikace asertivní – sebeprosazující. V rámci přijatelných pravidel respektuje 

totéž právo i pro ostatní účastníky. 
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• komunikace agresivní – útočná, bezohledná, sobecká vůči ostatním, 

• komunikace manipulativní – používá úskoky a neférové formy jednání, 

• komunikace pasivní – ústupná, uhýbající, úniková a bojácná, 

• komunikace intropersonální – tzv. vnitřní monolog nebo dialog. Jedná se  

o tzv. ichformu, může být projevem nemoci nebo vnitřních rozporů.  

• komunikace interpersonální – jedná se o komunikaci mezi dvěma lidmi, přítomno 

může být i více lidí. V této komunikaci je velká příležitost používat zpětnou vazbu.  

• komunikace skupinová – komunikace se odehrává mezi více lidmi, tím je 

poněkud komplikovanější než předchozí komunikace. Je více těch, kteří mají 

potřebu sdělovat nějaké informace, názory, postoje. Často dochází ke skákání  

do řeči, komunikace se může stát nepřehlednou a zmatenou, dokonce i vyústit  

v konflikty a spory. 

• komunikace masová – mluvčí předává informace širšímu obecenstvu. Obecně 

jsou považovány za prostředky masové komunikace rozhlas, televize, internet, 

noviny, časopisy, ale i knihy. 

• komunikace interkulturní – uskutečňuje se mezi příslušníky různých kultur, 

respektuje rozdíly mezi jednotlivými kulturami. Sbližuje obyvatele celého světa.  

• dyadická intimní komunikace – mezi dvěma lidmi, je založena na otevřenosti rolí  

a komunikaci „srdcem“, 

• dyadická jednostranně řízená komunikace – jeden z dvojice je závislý, podřízený 

druhému. Respektuje však jeho mocenskou pozici. 

• komunikace jednosměrná – jeden mluví, druhý poslouchá, role se nemění. 

• komunikace dvousměrná – dochází ke střídání rolí mezi účastníky. Velká 

příležitost je zde pro zpětnou vazbu a spontánnost.  

• komunikace komplementární – reciproční komunikace z pozice doplňujících se 

rolí (právník – klient, lékař – pacient, manžel – manželka). 
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• tváří v tvář – obě strany stojí nebo sedí přímo proti sobě. Reakce je 

bezprostřední, okamžitá. 

• komunikace postranní – to co unikne bokem rozhovoru tváří v tvář. Přichází  

od jiných lidí. 

• komunikace zprostředkovaná – zpráva, komuniké se přenáší prostřednictvím 

nějakého média nebo také prostřednictví jiného člověka, 

• komunikace psaná – prostřednictvím knih, novin, časopisů, dopisů, e-mailů, 

zápisů z porad, nástěnek aj., 

• komunikace verbální – uskutečňovaná prostřednictvím slov, 

• komunikace neverbální – častěji slouží pouze jako doplňující prostředek 

k verbální komunikaci. Dobře může však postačit sama o sobě jako jednoznačné 

vyjádření určitého postoje, zejména v situacích, kde hrají velkou roli emoce. 

• komunikace činem – svůj postoj, názor, pomoc vyjadřujeme konkrétním činem. 

Chceme-li, aby náš podřízený udělal nějakou práci jiným způsobem, kvalitněji, 

můžeme mu beze slov ukázat, jak se dá práce udělat kvalitněji.  

• komunikace paralingvistická – práce se svrchním tónem řeči, 

• agování – oslovený člověk reaguje nepřiměřeně, odpovídá neadekvátním 

způsobem. Jakoby reagoval na jiný stimul nebo začne mluvit úplně o něčem 

jiném.  

• metakomunikace – doslovně „komunikace o komunikaci“. Pozorovatel popisuje  

a interpretuje nějakou komunikaci. V komunikaci nesdělujeme pouze informaci, 

ale také náznak, jak by naši informaci měl chápat příjemce. V komunikačním 

podtextu bývá sděleno vše, co nemůže být sděleno přímo. Metakomunikačním 

dotvářením máme na mysli například situaci, kdy manžel rozbije skleničku  

a manželka mu ironicky řekne „Ty šikulo!“. Dotvářet situaci lze také emočním 

zabarvením hlasu nebo neverbálními prostředky (mimika, gesta, pohled). 

K dvojímu způsobu chápání situace může vést dvojsmyslná mluva. Komunikátor 
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může mít za cíl záměrné matení a zamlžování nebo také ironizování. Může se 

taktéž vyhýbat situaci, kdy má říct přímo pravdu do očí nebo také říci přímo lež. 

Metakomunikační dotváření komunikace je běžnou záležitostí každého z nás.  

 

3.5 Bariéry komunikace 

Při komunikaci se každý občas setkává s bariérami, které komunikaci mnohdy značně 

komplikují. Prvním krokem k tomu, abychom je úspěšně překonali, je jejich uvědomění 

si a vyrovnání se s nimi. Tyto bariéry bychom neměli vnímat jako nutné zlo, pokud to 

jde, vyhněme se jim, snažme se je odstraňovat nebo s nimi prostě jen nepočítat.  

Mikuláštík (2010) uvádí, že komunikační bariéry mohou být interního charakteru 

(jedná se o osobnostní problémy komunikujícího) a externího charakteru (rušivé 

elementy z prostředí): 

• interní bariéry – obava z neúspěchu, sémantické bariéry (zkomolený význam 

řečeného, odlišná jazyková úroveň, odlišná mluva – slangové výrazy, nářečí, 

hovorový jazyk, slovní zásoba účastníků), neúcta, povýšenost, nesympatie, 

skákání do řeči, nepřipravenost na komunikování, fyzické nepohodlí, 

předpojatost, předsudky, fyzické nebo jiné zhoršení funkčnosti partnera 

(zhoršený sluch, zrak, deprese, atd.), 

• externí bariéry – prostředí, ve kterém komunikujeme, může působit komisně, 

může být rozdíl ve věku mezi komunikujícími, v pohlaví, může docházet k rušení 

třetí osobou (stačí pouze její přítomnost) nebo je prostředí hlučné. 

 

3.6   Komunikační teorie 

Na závěr této kapitoly bych se ještě zaměřila na některé teorie komunikace, jak je 

uvádí Mikuláštík (2010). Těchto teorií je celá řada, ve své práci jsem se zaměřila pouze 

na ty, které mohou pomoci zvládat interakce především v pracovním životě. 
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3.6.1 Transakční analýza 

Ke zdokonalení interpersonálního chování přispívá zejména porozumění chování 

člověka. Vnitřní pochopení jiných lidí a připravenost k přijetí toho, co očekávají jiní je 

předpokladem pro účinné jednání. Umění zaujmout správný postoj a pochopení toho, 

oč jde je největší devizou úspěšného manažera. Při komunikaci lidí podle transakční 

analýzy má toto jednání různý charakter. Každá forma má odlišnou míru bezpečnosti 

„já“, odlišnou úroveň uspokojení a odlišnou úroveň interpersonálního zisku. Zpravidla 

platí, že bezpečné jednání přináší menší zisk. Nejedná se však o ztráty finanční, avšak 

ztráty a zisky pocitové. 

Jako nejbezpečnější forma se v tomto ohledu jeví „stáhnutí se“. Zisk, který přináší je 

zde nulový. Opakem této formy je „intimita“, která přináší maximální zisk. 

Předpokladem maximálního zisku je pozitivní vnímání vzájemného intimního vztahu. 

 

3.6.1.1 Formy transakční analýzy 

• stáhnutí se, izolace – v situacích, kdy člověk nic neztrácí, ani nic nezíská 

(prostředí, kde jsme namačkáni, jako např. hromadná doprava, výtah), 

• obřady, rituály – často bývá tato forma podceňována, je však velmi důležitá  

pro posilování mezilidských vztahů. Využívána tak, kde jsou předem stanovené 

postupy, např. ceremoniály, protokol, 

• postupy, práce, činnosti – forma, kde jsou způsoby chování vymezeny odbornou 

kvalifikovaností, přesto se i do této formy komunikace dá vložit více či méně 

svého „já“ (právnický rozhovor, vyšetřování na policii, psychoterapeutický 

rozhovor), 

• zábava, ubíjení času – v každé věkové kategorii probírání běžných starostí  

a trumfování se navzájem, kdo má větší „problém“ (rodiče probírají problémové 

chování svých dětí, kamarádky kritizují u skleničky vína své manžely, důchodci 

probírání nemocí a určování horších, většího množství), 
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• hry – obvykle jsou součástí života každého jedince, jedná se o stereotypy 

v chování. Můžeme je hrát v práci, rodině, ale i s přáteli (předstírání množství 

práce, dělání dojmu, že spěchám). Pouze tehdy, má-li každý účastník možnost 

volby alternativy tahu, dá se mluvit o hře. Pravidla hry pak určují její rozsah 

jednotlivých tahů, jejich posloupnost a druh. Optimální je taková strategie, která 

přináší minimum ztrát a vede nejrychleji k výhře. 

• intimita – nejvyšší a nejdokonalejší interpersonální vztah. V tomto vztahu je plno 

respektu, vzájemného uznání, otevřenosti. Tato forma však není vhodná 

s každým, neboť vyžaduje maximální otevřenost. 

 

3.6.2 Pragmatická systémová Watzlawickova komunikační teorie 

Vychází ze zohlednění kontextového chápání každého jednotlivce. Každý člověk  

se chová jinak v prostředí jemu známém a blízkém a jinak v prostředí cizím. Kontext  

se také mění příchodem každého nového člověka do komunikace. 

 

3.6.3 Rogersova teorie komunikace 

Je založena především na pochopení člověka, seberealizaci a flexibilitě, hledání rezerv 

a zdrojů. Důraz je při této teorii zaměřen zejména na empatické naslouchání.  

 

3.6.4 Teorie neurolingvistického programování 

 Podstata této teorie spočívá ve zjednodušení a systematičnosti. Nejlépe toho 

dosáhneme vytvořením „map“. Jedná se o mapy myšlenek, souvislostí a zkušeností, 

mají charakter nevědomých reprezentativních systémů.  

 

3.6.5 teorie TCI (tematicky centralizovaný interakční systém) 

Tato teorie se soustřeďuje na vytvoření pravidel pro úspěšnou komunikaci. Pravidla se 

nevyužívají diktátorsky, pouze taktně, aby nedocházelo k absurdním situacím.           
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4 Vnitrofiremní komunikace 

 

Nyní se přesuneme od komunikace obecné ke komunikaci, která se uskutečňuje  

na půdě firemní. Jedná se o propojení firmy pomocí komunikace, propojení 

jednotlivých pracovníků firmy, které jim umožní vzájemné porozumění a spolupráci. 

Vnitrofiremní komunikace je nástrojem firemní kultury, slouží také k vyjasňování 

firemních hodnot a navíc slouží jako nástroj k motivaci a motivačnímu propojení firmy. 

Pod termín vnitrofiremní komunikace je zahrnuta jak komunikace, která se 

uskutečňuje mezi jednotlivými zaměstnanci firmy navzájem (může se zde jednat  

o komunikaci jak slovní, tak i mimoslovní), tak i komunikační vliv firemní kultury 

působící na všechny zaměstnance firmy. 

Vnitrofiremní komunikace nespočívá pouze na technickém propojení firmy, jak se 

mnozí manažeři mylně domnívají. K zaměstnancům firmy totiž mnohem více, než slova 

a různé dokumenty, hovoří pověst firmy, činy managementu, vize firmy, atmosféra  

ve firmě, úroveň řízení, tradice firmy, její rituály, úroveň jakou se firma prezentuje  

na veřejnosti a vlastně vše, co se ve firmě i mimo ni odehrává, pokud to s ní nějak 

souvisí. 

Hlavní cíle vnitrofiremní komunikace jsou: 

• utváření a změna postojů, a tím i chování zaměstnanců, 

• vzájemné pochopení, 

• informační a motivační propojenost, 

• poskytování a přijímání zpětné vazby. 

 

Problémem vnitrofiremní komunikace je to, že si vedoucí pracovníci většinou 

neuvědomují, co vše ve firmě hovoří, s jakou silou a přesvědčivostí. Činy hovoří 

mnohem přesvědčivěji než slova, i když síla slova je obrovská (Hloušková, 1998). 
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4.1 Předpoklady fungování systému vnitrofiremní komunikace 

Předpokladem dobrého fungování systému vnitrofiremní komunikace je informační  

a motivační propojení pracovníků firmy. Důležité je, aby měl každý pracovník pro svoji 

práci dostatek informací, byl k práci motivován a povzbuzován. Významné je,  

když zaměstnanec ví, co se od něj očekává a je ochoten s ostatními „táhnout za jeden 

provaz“. Pro cílené budování systému vnitrofiremní komunikace nesmí firma 

zapomenout na základní předpoklady jeho fungování. 

Mezi tyto předpoklady musíme v první řadě zařadit odpovídající organizaci práce  

a jasnou personální strategii firmy. Personální strategie musí korespondovat s celkovou 

strategií firmy a firemní vizí. Jedině pokud vedení firmy pochopí důležitost práce s lidmi 

při dosahování firemních cílů, má šanci ovlivnit celou firemní kulturu a tím i firemní 

komunikaci. Při rozvoji vnitrofiremní komunikace bývá největší překážkou právě 

neodborná a nesystémová práce vedoucích pracovníků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší odpovědnost za úroveň vnitrofiremní 

komunikace má právě vrcholové vedení firmy (Hloušková 1998, str. 14). Schopnost 

přizpůsobit se nebývá u podřízených pracovníků tak vysoká jako u manažerů. 

V komunikaci se musí přizpůsobit ten, kdo to dokáže, proto má odpovědnost.   

 

4.2 Největší problémy ve vnitropodnikové komunikaci 

K největším problémům ve vnitropodnikové komunikaci může docházet zejména díky 

zastaralé organizaci práce. Proto je prioritní vyřešit vhodnou organizaci práce, takovou 

organizaci, která odpovídá druhu podnikání nebo činnosti. Bez takto fungující 

organizace nelze vytvořit efektivní vnitrofiremní komunikaci. Mnoho firem má práci 

organizovanou podle principů popsaných v roce 1776 Adamem Smithem v knize  

„O původu bohatství národů“. Autor zde popisuje rozdělení činností na jednotlivé 

operace, které pak individuálně provádějí jednotlivci – specialisté. Ovšem jednalo se 

zde o jednoduchou na sebe navazující výrobu, kde pracovníci měli velmi nízkou 

kvalifikaci. V té době ovšem nebylo výjimkou monopolní postavení podniku na trhu  

a proto právě výrobce byl tím, kdo určoval, co se bude vyrábět. V dnešní době je jen 

málo podniků, které si mohou dovolit nerespektovat pravidlo „Náš zákazník, náš pán“. 
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V dnešní době je proto výhodnější organizovat práci po procesech, kdy jeden odborník 

či jeden tým dělá kompletně práci, která tvoří jeden celek. Výhody, které tento způsob 

organizace práce přináší, jsou zřejmé – ušetří se část pracovníků, vzroste produktivita 

práce, zvýší se kvalita odváděné práce a zejména, a to je myslím si v dnešní době 

nejdůležitější, spokojenost zákazníků.  

Další podstatné problémy ve vnitrofiremní komunikaci mohou spočívat v nedostatečné 

otevřenosti při komunikaci, nedostatečném zájmu pochopit svého komunikačního 

partnera, nedostatečném zpětnovazebním systému a s tím související jednosměrná 

vnitrofiremní komunikace. 
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5 Čtyři fáze vývoje komunikace 

 

Existují čtyři fáze vývoje komunikace, jak je zformuloval současný americký psychiatr 

Scott Peck (1995). Tyto fáze určují úroveň interpersonální i vnitrofiremní komunikace.  

 

a) Fáze pseudokomunikace 

O této fázi komunikace můžeme hovořit jako o předstírání komunikace a to buď 

předstírání vědomé, nebo předstírání nevědomé.  Základním motorem 

pseudokomunikace je vyhýbání se konfliktům a unikání od témat, anebo snaha získat 

výhody. Absence konfliktů však není pro skutečnou komunikaci rozhodujícím 

momentem, neboť ta nemusí probíhat nutně bez konfliktů. Lidé, kteří umějí skutečně 

komunikovat, konflikty nevytvářejí, ale ani se jim nevyhýbají. 

Tvůrci pseudokomunikace neumějí nebo nechtějí realisticky reagovat na individuální 

rozdíly mezi lidmi, mohou se obávat mluvit o některých věcech. Nevědí si 

s individuálními rozdíly rady, a proto se chovají jako by neexistovaly. V některých 

případech je pro ně jejich chování výhodné. Mluví velice obecně a neosobně. Takovýto 

člověk bývá vnitřně nejistý, většinou neříká nic, co by mohlo někoho urazit nebo to,  

co by se mohlo obrátit proti němu. 

 

b) Fáze manipulativní 

Účastníci této fáze vnímají individuální rozdíly, ale vnímají je jako překážku, jako něco, 

co je potřeba odstranit či napravit. Jednotlivý účastníci této fáze komunikace bojují  

o prosazení vlastní „normality“, toho, co je normální pro ně samotné. Takovýto boj 

může být otevřený nebo skrytý, nátlakový nebo manipulativní, každopádně je tento boj 

chaotický, netvůrčí a nekonstruktivní. Většinou kdo má silnější pozici vyhrává. 

Manipulativní fáze komunikace nikdy nevede ke skutečné spolupráci a přímo brání 

týmové práci.  
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c) Fáze odbourávání komunikačních bariér 

V této fázi nastává přechod ke skutečné komunikaci, který spočívá v porozumění 

druhým, v přiznání práva být takovými, jací skutečně jsou. Znamená to přijmout vše,  

co přichází takové jaké to je a nesnažit se o zaškatulkování do nějakého svého předem 

zformulovaného vzorce. Největší překážkou domluvy totiž je uvažování pouze 

v prostoru svých zájmů, případně jedná-li se o firmu v prostoru zájmu svého útvaru. 

Manažeři by se měli držet hesla „Pro správného člověka, správná příležitost“. V praxi 

by v prvé řadě měli vidět to, jací jejich podřízení skutečně jsou a nedívat se na ně 

optikou svého vlastního očekávání. Většinou manažeři přesně vidí, co všechno jejich 

podřízení nesplňují, ale už vůbec nevidí, co všechno by mohli dokázat, kdyby jim dali  

tu správnou příležitost. 

 

d) Fáze skutečné komunikace 

Především umět si vážit názoru druhého i v případě, že se s ním neztotožňuji,  

to je otevřený prostor pro skutečnou komunikaci. Ti, kteří se umějí otevřít druhým,  

se pouštějí na velice tenký led, neboť riskují, že se stanou zranitelnými. Takto riskovat 

je třeba při skutečné komunikaci vždy. Skutečná komunikace vyžaduje odvahu.  

Velká skupina vedoucích pracovníků nedokáže přiznat druhým, že něco neumí nebo 

nezná. Dokázat to jde pouze tehdy, pokud máte k sobě samým i k ostatním ten správný 

postoj. Ten lze formulovat takto „Já nejsem absolutně dokonalý, ale to je normální.  

Ty také nejsi absolutně dokonalý, ale to je také v pořádku.“. 

 

Nemalá část manažerů, a to i vrcholových, předstírá, že ví, co a jak řešit a že nemá 

žádná slabá místa. A právě tímto svým postojem ničí vnitrofiremní komunikaci,  

neboť jak je známo, příklady táhnou. Právě oni jsou totiž těmi, které ostatní 

zaměstnanci napodobují, kterým se přizpůsobují. 

Řadoví zaměstnanci praktikují účelovou komunikaci, tu která je výhodná pro jejich 

pozici ve firmě. Proto budou-li oceňováni ti, kteří komunikují otevřeně a pravdivě, 
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ostatní se jim přizpůsobí. Pokud však budou více oceňování pracovníci používající  

ke své komunikaci manipulace, pak lze předpokládat, že také ostatní se přizpůsobí  

a vytvoří tím manipulativní firemní kulturu. Největší hodnotou zde bude osobní 

prospěch jednotlivce, nikoliv organizace. 

Zajímavý pohled na souvislost mezi vývojovou fází osobnosti manažera a jeho 

komunikační úrovní má Hloušková (1998, str. 27-30), kde uvádí, že současná 

společnost ještě nedozrála ke smýšlení o duchovním a charakterovém vývoji osobnosti. 

Jsme však ochotni uznávat síly fyzické a síly duševní, přičemž jsou tyto síly chápány 

především jako síly rozumu. Duchovní síly tak raději ze života vypouštíme, protože jsou 

pro nás obávanou neznámou. Je to veliká škoda, neboť tím naše osobnost postrádá  

na své celistvosti.  

Aktivací pouze tělesného rozměru dochází k uspokojení pouze na úrovni fyzického 

přežití a zachování zdraví. Dochází k realizaci základních lidských potřeb, jako jsou jídlo, 

pití, spánek, sex, ochrana před nebezpečím. Při aktivaci tohoto rozměru osobnosti je 

vidění světa velmi omezené, dalo by se říci černobílé. 

Při zapojení dalšího rozměru a to rozměru duševního dochází k aktivaci prožitků. 

Člověk usiluje o příjemné pocity a o odstranění napětí. Úspěch je pak prožíván jako 

slast, naopak neúspěch jako nepříjemnost, frustrace. Podstatou se stává to, co je pro 

člověka výhodné.  

Ve fázi, kdy dojde k připojení ještě posledního z rozměrů, začne být pro osobnost 

člověka důležitý především smysl života. Pociťujeme uspokojení při pomoci druhému, 

přispění dobré věci. Jedná se zejména o věci nemateriální povahy. 

Vývoj charakteru jedince je psychology rozlišen na čtyři etapy. Při popisu jednotlivých 

etap se zaměříme také na jejich dopad na komunikaci ve firmě (Hloušková, 1998). 

 

První vývojové stadium přináší člověku uspokojení svých potřeb, prožívání 

příjemného. Do této skupiny se řadí většina malých dětí a asi jeden z pěti dospělých. 

Vztahy těchto jedinců s ostatními lidmi jsou v zásadě účelové, sobecké  

až manipulativní. Nejde zde o skutečnou komunikaci, nýbrž o pseudokomunikaci  
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či manipulativní techniky. Obvyklý je u těchto osob konflikt se zákonem. Disciplíny jsou 

schopni dosáhnout pouze v případě, že je to v jejich osobním zájmu a jim  

ku prospěchu. Není obvyklé, že dosáhnou vysokých pozic ve firmách až po ty nejvyšší. 

Nejlepším příkladem této skupiny jsou zbohatlíci v kupónové privatizaci, kteří na úkor 

druhých přišli ke svému majetku, a vůbec jim to nepřišlo nemorální. Jedinci, kteří se 

nacházejí v tomto vývojovém stadiu, postrádají jinou než egocentrickou identitu. 

Život těchto lidí není lehký, neví, co si vlastně přejí. U mnohých dochází při přechodu 

do druhého stadia k velké úlevě. 

 

Ve druhém vývojovém stadiu se jedinec řídí vnějším prostředím nějaké kultury  

či instituce (rodina, církev, armáda, mafie), není ještě tak silný, aby se řídil vlastním 

vědomím. Jedinec nacházející se v tomto vývojovém stadiu komunikuje většinou 

manipulativně. Uznává pouze svého jediného Boha a právě on je ten jediný na světě.  

 

Třetí stadium je typické vytvořením vlastní individuality. Jedná se o samostatné 

rozhodování jedince, nevěří všemu, co se kde píše nebo říká. Do tohoto stadia patří 

většina českých manažerů, jsou orientováni na praktické fungování firmy. 

Lidé s takto rozvinutým charakterem používají širokou škálu komunikace a pohybují se 

střídavě ve všech jejích čtyřech fázích (Hloušková 1998, str. 29). 

 

Posledním je stadium skutečné charakterové dospělosti. Uvědomování a řízení se 

vlastními zásadami a principy. Jedinec nacházející se v tomto stádiu chápe druhého  

a respektuje jeho nárok na odlišný názor, odlišný pohled na svět. Je to člověk 

zodpovědný, ochotný podřídit se zájmům skupiny. Je připraven překročit své vlastní 

ego. Občas se může stát i tomuto jedinci, že se objeví i v nižší fázi komunikace,  

ale rozhodující část jeho komunikace je komunikací skutečnou. 
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Současná společnost nemá ve zvyku posuzovat, zda je v zájmu firmy jednání 

jednotlivce nebo jedná-li se pouze o jeho individuální prospěch. Takovíto lidé jsou ve 

firmě spouštěčem pozičním bojů, bojů o moc. Účelem je pouze zájem jejich, případně 

jejich úseku, nikoliv zájem firmy jako takové. 

Především z řad těchto „individualistů“ pocházejí čeští tuneláři, lidé, kteří přišli 

k penězům a nikdo neví jak, lidé, kteří si půjčují stamilióny a nikdy nebylo v jejich 

úmyslu řádně a podle pravidel je vrátit. Zbývající společnost má ve zvyku nehasit to,  

co ji bezprostředně nepálí a navíc je mnohdy příjemné nechat se hýčkat a hlásit se 

k tomu, kdo má úspěch. Jedná-li se o seriozní úspěch, či nikoliv, to v tu chvíli nejsme 

schopni mnohdy ani ochotni rozpoznat. V některých případech to ani nejde, neboť se 

jedná třeba o vlastníka firmy nebo její vrcholový management. 

Ani naše vlast nemá moc dobrou pověst, co se morálky a charakteru týká, je proto 

velice obtížné budovat v takovém prostředí firmu, která je loajální a jejíž firemní 

kultura je založena na morálních zásadách a tyto jsou následně i dodržovány a přijaty 

od všech zaměstnanců firmy.           

 



 

33 

6 Odpovědnost vedení za úroveň komunikace uvnitř 
organizace 

 

Ve firmách ještě stále přetrvává nekvalifikovaný přístup ke vnitrofiremní komunikaci. 

Vedoucí pracovníci se mylně domnívají, že pokud umějí hovořit, umějí také 

komunikovat. Přestože jejich mluva je srozumitelná a přesvědčivá, chybí jim snaha 

porozumět druhým. U většiny nejen vedoucích pracovníků se jedná o snahu 

manipulovat s lidmi, umět je ovládat. Tato snaha je však velice krátkozraká. Jedná se  

o manipulaci na velice krátkou dobu, nezískají tím však člověka pro svůj záměr trvale. 

Opravdová komunikace, přímá a otevřená, je ve většině firem vzácností. Nejsou 

výjimkou firmy, kde se lidé bojí mluvit otevřeně, dle svého nejlepšího přesvědčení. 

Většinou se pracovníci přizpůsobují zavedenému a říkají to, co je pro ně výhodné  

a bezpečné. 

Toto však ve většině případů nekoresponduje s pravdou a nejhorší na této situaci je,  

že si již mnozí pracovníci ani neuvědomují, že takováto komunikace není v pořádku. 

Lidé, kteří říkají a snaží se prosazovat pravdu, jsou mnohdy chápáni jako „rýpalové“  

a nejsou ve firmě žádoucí. Tato situace může nastat ve firmě, kde jsou ve vedení 

pracovníci, kteří si nepřejí žádné změny, neboť ty ohrožují jejich pocit bezpečí.  

Ve většině případů vedoucích pracovníků však nejde o vědomé reakce,  

jsou přesvědčeni o tom, že vše dělají dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a neumějí 

si představit, jak by to mohli dělat jinak a lépe. To jejich vnitřní psychika je vede 

k odmítání otevřené komunikace a brání jejich nepřipravenost na změny. 

Pouze vstřícný a otevřený vedoucí pracovník dosáhne v kolektivu skutečné spolupráce 

a atmosféry, ve které lze správně komunikovat. Jak uvádí Hloušková (1998, str. 42) 

musí být však dodrženy dvě zásady: 

• vážím si názoru či nápadu druhého – nemusím s názorem druhého souhlasit,  

ale musím si ho vážit, ať je jakýkoliv, 
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• neútočně sdělovat to, co si myslí a to co cítí – pouze tímto způsobem umožníme 

druhé straně naše sdělení přijmout. Při útoku se komunikační partner vůči 

sdělení uzavře. 

Důležité je udržení atmosféry bezpečí, oceňování a povzbuzování těch pracovníků 

firmy, kteří k vytváření a udržování této atmosféry značnou měrou přispívají. 

Odpovědnost vedení lze spatřovat především v tom, že nevytváří dostatečný 

zpětnovazební systém vnitrofiremní komunikace a necítí odpovědnost za svůj vliv  

na úroveň a kvalitu komunikace. Komunikace není jen o předávání informací,  

ale především o vzájemném dorozumění a porozumění druhému, o přizpůsobení se 

jeho možnostem. Pokud reakce komunikačního partnera není adekvátní naší aktivitě, 

je potřeba hledat příčinu téměř vždy v naší nedokonalé komunikaci. Tato obecná 

definice je aplikovatelná také do vnitrofiremní komunikace. V případě, že pracovníci 

nereagují na komunikační aktivity vedení, tak jak by si to vedoucí představovali,  

je potřeba hledat příčinu v nedokonalé komunikaci vedení.  

 

Ten, kdo stojí ve funkční hierarchii výše, má vždy odpovědnost za komunikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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7 Stanovení hypotézy 

 

Jen splnění všech podmínek sestávajících z důvěry, srozumitelnosti, motivace a zpětné 

vazby je zárukou efektivní vnitrofiremní komunikace při zadávání úkolů. Potlačení 

nebo absence kterékoliv podmínky snižuje efektivitu vnitrofiremní komunikace  

a efektivitu plnění úkolů. 

Posouzení hypotézy se zakládá na dotazníkovém šetření ve školách a školských 

zařízeních. Hodnocení míry důvěry, srozumitelnosti, motivace a zpětné vazby využívá 

číselné škály od jedné do čtyř, přičemž hodnota jedna je nejlepší, je podpořeno 

zkoumáním vztahu k organizaci, schopnosti převzít úkol od nadřízeného, schopnosti 

zadat úkol podřízenému a úrovně motivace vyjádřeného rovněž číselnou škálou  

od jedné do čtyř.  
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8 Výzkumné šetření 

 

8.1 Cíle a metody výzkumného šetření 

Výzkumné šetření o vnitrofiremní komunikaci jsem zaměřila na zadávání úkolů. 

Primárním cílem výzkumného šetření bylo ověřit souvztažnosti a závislosti různých 

faktorů souvisejících se zadáváním úkolů přímo v praxi. Cílovou skupinou byly školy 

 a školská zařízení, se kterými jsem spolupracovala nejen v průběhu studia, ale i v rámci 

své pracovní činnosti, a která poskytují stejně tak, jako moje vlastní školské zařízení, 

výchovu a vzdělávání dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Sekundárním cílem bylo poskytnout školským zařízením zapojeným  

do výzkumného šetření informaci o jejich úrovni zadávání úkolů. 

Použitou metodou bylo šetření prostřednictvím dotazníku. Tuto metodu jsem zvolila 

s ohledem na možnosti cílové skupiny, zejména pak na jejich časové možnosti  

a možnost zapojení co největšího počtu respondentů.  

 

8.2 Vznik a obsah dotazníku, nástroj 

Otázky jsem vymyslela na základě vlastních zkušeností, těžíce rovněž z prostudované 

odborné literatury a konzultací se spolupracovníky. Při koncipování dotazníku jsem se 

rozhodla, že otázky budou kategorizovány do druhů, oblastí a klíčových oblastí.  

Pro druhy otázek jsem použila základní členění na: 

• otázky obecné, 

• otázky zaměřené na týmovou spolupráci, 

• otázky subjektivní ovlivněné egem respondenta. 
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Všechny otázky budou zároveň přiřazeny do oblastí, přičemž jednotlivá otázka může 

být zařazena do více než jedné z oblasti sledující: 

• srozumitelnost zadávání úkolů, 

• zpětnou vazbu vedoucího pracovníka v průběhu životního cyklu úkolu, 

• motivaci pracovníka, 

• důvěru pracovníka v organizaci zastupovanou vedoucím pracovníkem. 

 

Naproti tomu bude otázka vždy součástí jen jedné z klíčových oblastí definující: 

• vztah k organizaci, 

• převzetí úkolu od nadřízeného, 

• zadání úkolu podřízenému, 

• motivování. 

 

Na těchto principech vznikly 52 otázky, na které mohl respondent odpovídat ve škále: 

• ano (1), 

• spíše ano (2), 

• spíše ne (3), 

• ne (4). 

 

Mnohé otázky na shodné nebo podobné věci byly úmyslně formulovány odlišně,  

aby bylo možné ověřit pravdomluvnost respondenta. Za důvěryhodný dotazník jsem 

chtěla považovat takový dotazník, u něhož koeficient důvěryhodnosti bude vyšší  

než 60%. 
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Jako nástroj pro vyhodnocení odpovědí jsem použila aplikaci Microsoft® Office Excel.  

Seznam otázek spolu s jejich kategorizací je přílohou č. 1, vlastní dotazník je přílohou  

č. 2, podklady v elektronické podobě, vyhodnocení a formulář dotazníku je přiložen  

na CD ROM. 

 

8.3 Dotazování 

Oslovila jsem, osobně navštívila a požádala o spolupráci ředitele organizací: 

• Dětský domov a mateřská škola speciální Beroun (dále jen DDMŠS Beroun), 

ředitelka Mgr. Jana Müllerová, 

• Základní škola Žebrák (dále jen ZŠ Žebrák), ředitelka Mgr. Jaroslava Prokopová, 

• Základní škola a mateřská škola speciální Králův Dvůr (dále jen ZŠMŠS Králův 

Dvůr), ředitelka Mgr. Jiřina Koppová, 

• Základní škola a praktická škola Beroun (dále jen ZŠPŠ Beroun), ředitelka  

PaedDr. Stanislava Dyršmídová. 

 

Prezentovala jsem jim cíle, použité prostředky, obsah dotazníku, způsob vyhodnocení, 

organizační opatření, postup a ochranu osobních údajů. Představení výzkumného 

šetření jsem podpořila prezentací v aplikaci Microsoft® Office PowerPoint, která je 

přílohou č. 3.  

Vyplnit dotazník bylo možno konkrétně s vyplněním pracovní pozice a jména  

nebo anonymně. Konkrétní dotazníky přinášejí organizaci výhody zejména v tom,  

že se jej zaměstnanec snaží vyplnit pečlivěji, je více motivován a svědčí o důvěře 

zaměstnanců ve vedení. Především ale je možnost využít závěry v další práci 

s jednotlivcem. Určitou nevýhodou může být obava zaměstnance ze zneužití 

uvedených odpovědí, které mohou být proto záměrně zkreslené. 
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8.4 Vyhodnocení odpovědí 

Celkem odpovědělo 91 respondentů. Výsledky dvou školských zařízení mohu 

s ohledem na počet odpovídajících považovat za reprezentativní. Jedná se o DDMŠS 

Beroun (31) a ZŠPŠ Beroun (35). Průměrná důvěryhodnost odpovědí je 70%, byl tedy 

splněn jeden z mých základních předpokladů pro další vyhodnocování. 

 

organizace počet respondentů důvěryhodnost 
koeficient úrovně 

komunikace 
(pořadí) 

DDMŠS Beroun 31 67% 1,76 (3) 

ZŠ Žebrák 10 74% 1,52 (2) 

ZŠMŠS Králův Dvůr 15 64% 1,79 (4) 

ZŠPŠ Beroun 35 74% 1,41 (1) 

celkem (průměr) 91 70% 1,62 

Tabulka 1 – Počet respondentů, důvěryhodnost a úroveň vnitrofiremní komunikace při zadávání úkolů 

 

Všeobecně se dá říci, že nadřízení mají zájem o spolupracovníky a organizaci (pouze  

2 odpověděli negativně), podřízení mají možnost zeptat se nadřízeného „co se stalo“  

(v kontextu dotazníku to znamená otevřenou komunikaci), kdy pouze 4 odpověděli 

negativně, nadřízený má zájem na řešení zadaného úkolu (bez negativní odpovědi)  

a nadřízený poděkuje za splněný úkol (4 negativní odpovědi). 

Na opačném pólu pak stojí nestanovení způsobu odměnění při zadání úkolu  

(35 negativní odpovědí, 38%), očekávání finanční odměny po splnění úkolu  

(36 pozitivních odpovědí, 40%) a neschopnost podřízených říci ne, když nemají čas  

(34 negativních odpovědí, 37%). 

Ukázalo se však, že počet organizací a počet respondentů není dostatečný  

pro všeobecnou statistiku. To se projevilo zprůměrování velkých odchylek  

u jednotlivých organizací. Na druhou stranu zprůměrování výsledků jednotlivých 
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respondentů v organizaci nevedlo k tomuto jevu a při diskuzi s ředitelkou dané 

organizace nad výsledky bylo konstatováno, že výsledky dotazníku vyjadřují skutečný 

stav nebo jsou mu alespoň blízko. 

Z předešlého vyvozuji, že pro potvrzení souvztažností a závislostí souvisejících 

s vnitrofiremní komunikací při zadávání úkolů, se soustředím na hodnocení 

jednotlivých organizací. 

Vyhodnocení odpovědí jsem prováděla v aplikaci Microsoft® Office Excel, využívala 

jsem prostý nebo vážený aritmetický průměr a průměrnou odchylku, pro větší 

přehlednost jsem výsledky na základě jejich hodnoty rozdělila do čtyř barevně 

označených skupin řazení od nejlepšího výsledku k nejhoršímu zelená – žlutá – červená 

– černá). Veškeré zpracované odpovědi a vyhodnocení jsou v elektronické podobě 

přiloženy na CD ROM. 
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Tabulka 2 – Výsledky a vyhodnocení všech organizací 
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8.4.1 DDMŠS Beroun 

V této organizaci má ředitelka velkou přirozenou autoritu. Podřízení na ní oceňují její 

zájem, odbornost, otevřenost, ochotu a slušnost. Zdálo by se tedy, že tato organizace 

nebude mít problémy ve vnitrofiremní komunikaci při zadávání úkolů. Avšak veskrze 

pozitivní přístup ředitelky není jedinou postačující podmínkou. 

Z odpovědí vyplývá, že většina úkolů není nadřízeným po splnění nejen vyhodnocena, 

ale ani v průběhu plnění kontrolována. 

Velkým nedostatkem v této organizaci jsou nejasná organizační pravidla. Pracovníci 

negativně reagovali na pověst organizace, organizaci práce a pravidla odměňování. 

Tyto nedostatky se projevují také tím, že motivací pro pracovníky jsou ve velké míře 

pouze peníze. 

Zde se ukázalo, že byť je zadání úkolu srozumitelné a zadávající požívá všeobecnou 

důvěru, hatí dobré výsledky špatná motivace a nedostatečná zpětná vazba. Špatná 

motivace je zřejmě i jednou z příčin nedobré atmosféry v organizaci. Pracovníci mají 

pocit, že jsou přetěžovaní. Zde bych s ohledem na odpovědi pracovníků hledala podíl 

„viny“ i u pracovníků v jejich pasivitě (vyžadování zpětné vazby, kontrola práce před 

odevzdáním, sebehodnocení provedení úkolu). 

V celkovém porovnání je tato organizace pod průměrem. 

 

Doporučení: 

a) zjistit příčinu špatné atmosféry v organizaci (nebylo cílem šetření), 

b) stanovit jasná pravidla odměňování a vysvětlit je podřízeným, 

c) zapojit pracovníky do dění v organizaci, umožnit jim podílet se na rozvojovém 

plánu, 

d) průběžně sledovat plnění úkolů, 

e) vyhodnocovat splnění každého úkolu. 



 

43 

Tabulka 3 – Výsledky a vyhodnocení DDMŠS Beroun 
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8.4.2 ZŠ Žebrák 

U této organizace se může projevit nedostatečný reprezentativní vzorek dat  

na objektivním vyhodnocení. K dispozici jsem měla pouze odpovědi 10 respondentů.  

Z odpovědí je vidět, že pracovníci jsou s úrovní vnitrofiremní komunikace při zadávání 

úkolů spokojení. Drobnou „nejistotu“ pracovníků spatřuji ve znalosti, resp. neznalosti, 

jejich pravomocí při plnění úkolů, za nezájem nadřízeného o jejich návrhy schovávají 

vlastní váhavost zeptat se nebo vyžádat si zpětnou vazbu. Zpětná vazba a motivace 

jsou největším problémem v této organizaci, přesto se nejedná o problémy vážné  

nebo kritické. Očekávání v oblasti motivace, zejména pak motivace finanční, může být 

ovlivněno úrovní platů ve školství obecně. 

Zdá se, že v této organizaci je pouze mírné zlepšení zpětné vazby, vycházející  

ať už od nadřízeného nebo pracovníků, posledním krokem k efektivní vnitrofiremní 

komunikaci při zadávání úkolů. 

 

Doporučení: 

a) více hovořit s pracovníky o předmětu úkolu a jejich podílu na výsledcích 

organizace, 

b) využívat zpětnou vazbu ke zvýšení nefinanční pozitivní motivace pracovníků. 
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Tabulka 4 – Výsledky a vyhodnocení ZŠ Žebrák 
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8.4.3 ZŠMŠS Králův Dvůr 

Přestože i u této organizace nebyl počet respondentů dostatečný (15) a výrazná část 

výsledků spadá do průměru, objevily se zde zajímavé extrémy. Je ale zároveň nutné 

podotknout, že odpovědi byly ze všech organizací nejméně důvěryhodné, což může být 

příčinou extrémních odpovědí. 

Výsledky napovídají o tom, že nadřízený, v tomto případě ředitelka organizace,  

je autoritářská, úkoly zadává sice správným způsobem (cíl, termín, priority, pravomoci, 

ověření pochopení zadání, …), ale v případě, že není spokojena s průběhem jejich 

plnění, výrazně zasáhne podřízenému do plnění. Přísnost nadřízené se odráží také 

v obavě pracovníků odmítnout úkol, nemá-li pracovník čas, a vyžádat si zpětnou vazbu 

od nadřízeného (zeptat se nadřízeného, v čem spatřuje nedostatečné plnění úkolu, 

které bylo příčinou jeho zásahu do plnění). 

Problémem vnitrofiremní komunikace v této organizaci je nedostatek důvěry vůči 

nadřízenému a nedostatečná zpětná vazba. Proto je její celková úroveň podprůměrná 

a neefektivní. 

 

Doporučení: 

a) více zapojit pracovníky do dění v organizaci, nejít cestou „one (wo)man show“, 

b) dát pracovníkům více důvěry, není-li přímo ohroženo splnění úkolu, vysvětlit jim 

znovu úkol, jeho a jejich význam pro organizaci, poskytnout jim radu a dát ještě 

příležitost ke splnění, 

c) zaměřit se na činnosti založené na vzájemné důvěře. 
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Tabulka 5 – Výsledky a vyhodnocení ZŠMŠS Králův Dvůr 



 

48 

8.4.4 ZŠPŠ Beroun 

V této organizaci odpověděl největší počet respondentů (35) při největší míře 

důvěryhodnosti odpovědí (74%) s nejlepší úrovní vnitrofiremní komunikace  

při zadávání úkolů ze všech hodnocených organizací. Také průměrná odchylka 

odpovědí byla minimální. 

Výsledky vypovídají o splnění všech podmínek – důvěry, srozumitelnosti, motivace  

a zpětné vazby. V této organizaci existuje optimální a efektivní vnitrofiremní 

komunikace. 

Budu-li hledat nějaké problémy, pak mohu pouze usuzovat, že v pracovnících je mírná 

obava z odhalení, přesněji řečeno z ukázání vlastních nedostatků. Tyto pochyby o sobě 

samém, svým způsobem blok však může být zapříčiněn příliš silným pocitem 

odpovědnosti. 

 

Doporučení: 

a) udržet vysokou úroveň vnitrofiremní komunikace při zadávání úkolů. 
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Tabulka 6 – Výsledky a vyhodnocení ZŠPŠ Beroun 
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Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se postupně dostala od teorie komunikace,  

přes komunikaci vnitrofiremní až po výzkumné šetření zaměřené na zadávání úkolů. 

Nebylo kapitoly, ve které by nezazněla důležitost komunikace. Že má komunikace 

různou úroveň kvality, odhalilo i výzkumné šetření. Teorie hovoří o tom, jak na to, 

konkrétní zjištění v ZŠPŠ Beroun ukázalo, že efektivní vnitrofiremní komunikace může 

existovat i v praxi. 

Mám za to, že provedené šetření a jeho vyhodnocení opírajíc se o teorii prokázalo,  

že hypotéza o efektivitě vnitrofiremní komunikaci při zadávání úkolů postavená  

na nutné koexistenci čtyř základních podmínek, a to důvěře, srozumitelnosti, motivaci 

a zpětné vazbě, je reálná a výsledky sestávající z odpovědí subjektů (pracovníků) jsou 

objektivně měřitelné. Nejen potvrzením výsledků šetření, ale i reakcemi zúčastněných 

jsem prostřednictvím diskuzí o nutnosti efektivní vnitrofiremní komunikace  

a předáváním teoretických znalostí naplnila cíle mojí bakalářské práce. Dotazníkové 

šetření provedené v jednotlivých školách a školských zařízeních nebylo pouze ověřením 

známého, ale, a to zejména, jeho uvědoměním si, akceptací a objektivizací. 

Vzhledem k zejména psychické náročnosti profese ve školách a školských zařízeních  

je dobrá úroveň komunikace nesmírně důležitá, protože se dá předpokládat, že je-li 

psychika jedince nadměrně zatěžována, je velice pravděpodobné, že bude takový 

jedinec citlivější a zranitelnější a komunikace problematičtější.  
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Příloha č. 1 – Seznam otázek a jejich kategorizace „Vnitrofiremní 
komunikace – Zadávání úkolů“
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Příloha č. 2 – Dotazník „Vnitrofiremní komunikace – Zadávání úkolů“ 
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Příloha č. 3 – Prezentace „Vnitrofiremní komunikace – Zadávání úkolů“ 
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