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Abstrakt 

 

Bakalářská práce „Sociální sítě ve firemním prostředí“ se zabývá tématikou sociálních sítí 

(Social Business) ve firmách. V úvodu práce definuje pojem sociální sítě a Social Business 

a podává stručnou historii sociálních sítí, s důrazem na vnitrofiremní užití, zejména jako 

vývojový stupeň a doplněk intranetových portálů. V další části srovnává jednotlivá 

softwarová řešení. V další části si všímá přínosů, ale i rizik sociálních sítí a jejich využívání ve 

firmách a popisuje způsob analýzy sociální sítě. V závěru seznamuje s posledními trendy, 

výhledem do budoucna a na základě výzkumu podává i obraz využívání sociálních sítí a Social 

Business konceptu ve firmách různé velikosti a zaměření, působících na území České 

republiky. 
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Abstract 

 

Thesis "Social Network Sites in Corporate Environments" deals with the theme of social 

network sites (Social Business) in companies. The introduction defines the concept of social 

network sites and Social Business and presents a brief history of social networking, with an 

emphasis on internal company use, especially as the developmental stage and the addition 

of intranet portals. The next section compares the various software solutions. In another 

part deals with the benefits as well as risks in the use of social network sites in companies 

and describes a method of analyzing social networks. At the end acquainted with the latest 

trends, forward-looking and based on research and gives a picture of social network sites 

and Social Business in companies of different size and orientation, operating in the Czech 

Republic. 
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1. Předmluva 

 

Téma mé bakalářské práce „Sociální sítě ve firemním prostředí“ jsem si nezvolil náhodně. 

V rámci mé dlouholeté IT specializace se zabývám firemními intranety a to již od jejich 

prvopočátků v první polovině 90. let. Měl jsem to štěstí a mohl se ve velkých korporacích 

v bankovním a telekomunikačním sektoru zabývat nejen technickým projektováním 

a správou intranetových portálů, ale měl jsem i možnost připravovat a realizovat strategie 

pro zlepšení interní komunikace ve firmě, takže problematiku sociálních sítí jsem schopen 

vnímat komplexně ze všech úhlů pohledu. 

Cílem této práce je zmapování způsobu využívání sociálních sítí (tzv. Social Business) ve 

firemním prostředí; zhodnocení přínosů, ale i rizik, které tyto sociální sítě přinášejí, včetně 

analýzy současného stavu a výhledu do budoucna. Práce je doplněna o výsledky průzkumu 

mezi českými IT a marketing manažery. 

V této práci tedy nejdříve definuji, co sociální sítě vlastně jsou, zároveň i popisuji jejich vývoj 

od prvopočátků až do současnosti. V následující části se pokouším popsat možnosti využití 

sociálních sítí, resp. principů webu 2.0 v korporátním prostředí a přitom upozorňuji nejen na 

přínosy, ale i na rizika, zejména ta bezpečnostní. V poslední části mé práce se zabývám 

trendy a budoucností vnitrofiremní komunikace a v samém závěru pak analyzuji výsledky 

průzkumu. 
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2. Úvod 

 

V posledních několika letech, s bouřlivým rozvojem internetových sociálních sítí, musely 

nejen malé firmy, ale právě i velké korporace začít na tento vývoj reagovat. Už tedy nestačilo 

jen „být na Facebooku“, a do popředí zájmu se tak dostaly nejen otázky marketingové (jak 

lépe prodávat a budovat firemní značku na sociálních sítích), ale tento trend zasáhl 

v podstatě všechna oddělení v korporátní struktuře: IT oddělení začala řešit bezpečnost dat, 

přístup zaměstnanců na internetové sociální sítě, headhunteři z personálních agentur 

a firemní personální oddělení napříč firmami si začali všímat, že se na sociálních sítích 

pohybují potenciální a perspektivní zaměstnanci, že je tedy třeba je umět oslovit - a navíc, že 

je ze sociálních sítí možné získat i další informace, které zaměstnanci třeba ani nechtějí ve 

svých životopisech uvádět. Ředitelé interní komunikace začali snad konečně přemýšlet, zda 

používání e-mailu jako hlavního komunikačního prostředku ve vnitrofiremní komunikaci není 

přeci jen překonané a zda by často nízká míra zapojení zaměstnanců do komunikace uvnitř 

firmy nešla zvýšit prostředky sociálních sítí. Firmy (a to zejména větší korporace) se tedy 

konečně pustily do vývoje a nasazování moderních intranetových systémů, s funkcionalitou, 

která dovolí každému zaměstnanci snadněji komunikovat, a to způsobem, jaký již 

pravděpodobně zná z internetových sociálních sítí.  

Tím se však ukázaly nejen výhody, ale i možná úskalí: společnostem, které do té doby byly 

zvyklé na tradiční způsob firemní kultury a komunikace, se náhle do rukou dostaly nástroje 

v podobě Social Business aplikací, které mohou zbořit tradiční komunikační hierarchii uvnitř 

firmy. Ve firmách se ovšem postupně mění i demografická situace – na pracovní trh 

přicházejí lidé, kteří vyrostli s internetovými sociálními sítěmi, je pro ně tedy běžný 

komunikační styl, který znají z prostředí webu a často už ani nechápou, k čemu jsou užitečné 

tradiční komunikační prostředky jako telefon nebo email (fax už mnozí z nich ani neviděli).  

Zatímco nástup Internetu znamenal hlavně technologický průlom, který „jen“ generuje 

zajímavé sociálně-ekonomické vedlejší produkty, tak vznik internetových (a vnitrofiremních) 

sociálních sítí představuje doslova geopolitickou, socioekonomickou a především mentální 

změnu pro všechny. Jestliže dnes firmy nasazují do svých systémů Social Business logiku, pak 

nestačí jen přijmout tyto technologické změny. Social Business znamená, že firma začne 
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fungovat jinak; dle společnosti IBM, jednoho z leaderů informačního průmyslu, nelze za 

Social Business označit každou firmu, která má stránku na Facebooku a účet na Twitteru: 

Social business je jen taková firma, která zastává a pěstuje atmosféru spolupráce a komunity 

v rámci celé organizace — a to nejen uvnitř, ale i vzhledem ke svému okolí. Dnes Již 

nehovoříme o vztazích typu B2B nebo B2C, jedná se o P2P. Komunikace P2P (People to 

People, tj. mezi lidmi navzájem) nespočívá v pouhém sdílení souborů. Spočívá v tom, že 

všechna oddělení, od HR po marketing, vývoj produktů a zákaznické služby, využívají sociální 

média ke své práci zcela stejně jako kterýkoli jiný nástroj nebo kanál. Podniky, které 

pohotově využívají nástroje pro sociální sítě ke komunikaci s lidmi v rámci firmy i mimo ni se 

chovají jako tzv. Social Business. 
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3. Komunikace, sociální síť a Social Business 

 

3.1 Komunikace a sociální sítě 

 

Telefonní hovory, osobní schůzky, porady, směrnice, pravidla a mnohé další, to všechno jsou 

komunikační kanály ve firmě. Sociální sítě jsou tedy jen jednou z forem komunikace, která ve 

firmách probíhá. 

Winkler (1998) komunikační kanály ve firmě dělí na formální a neformální.  

Formální komunikace je řízena rozvržením moci ve firmě, hierarchií a různými pravidly 

a předpisy. Patří sem různé porady, reporty, interní směrnice, pracovní řády, pracovní 

postupy, normy, aj. Neformální komunikace naproti tomu zahrnuje různá náhodná setkání, 

která nejsou řízená žádnými pravidly.  

Janda (2004) uvádí dvě odlišné roviny firemní komunikace: 

- vnější firemní komunikaci – to je komunikace zaměstnanců firmy s vnějším okolím, se 

zákazníky, dodavateli, uchazeči o zaměstnání, médii… 

- vnitřní firemní komunikaci – to je komunikace směrovaná dovnitř firmy – tedy vzájemná 

komunikace mezi zaměstnanci 

Podle mého názoru, správně nastavená interní komunikace ve vnitrofiremních sociálních 

sítích by měla umožňovat obě formy komunikace, jak tu formální, tak i neformální. Zároveň 

by měla integrovat jak komunikaci vnitřní, tak i komunikaci vnější – Social Business tak 

vzájemně propojuje jednotlivé osoby, včetně zákazníků, zaměstnanců a obchodních 

partnerů.  

Komunikace ve firmě probíhá různými směry. Hovoříme tak o komunikaci vertikální, 

horizontální a diagonální. 

Vertikální komunikaci můžeme vnímat ve dvou směrech – v sestupném a vzestupném. 

O sestupnou komunikaci jde v takovém případě, kdy jedná nadřízený s podřízeným (patří 

sem např. nejrůznější směrnice, organizační řád, předávání úkolů, porady, apod.); 
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o vzestupnou komunikaci tehdy, když jedná podřízený s nadřízením (např. reportování, 

firemní ankety a průzkumy aj.). 

Horizontální komunikace pak představuje komunikaci mezi jednotlivými útvary či 

odděleními společnosti (případně členy jednotlivých oddělení, kteří jsou na stejné 

hierarchické úrovni), nejčastěji k této komunikaci dochází při různých projektech, 

celopodnikových aktivitách apod. 

Diagonální komunikace pak probíhá napříč organizační strukturou, mezi různými úrovněmi 

zaměstnaneckých pozic.  

Domnívám se, že firemní sociální sítě do jisté míry ruší toto rozdělení komunikačních směrů, 

protože umožňují komunikaci každého člena „komunity“, každého zaměstnance, nebo 

dokonce i externího dodavatele či zákazníka s každým členem sociální komunity na sociální 

síti a alespoň v tomto případě ruší zavedené bariéry mezi zaměstnanci na různých úrovních. 

 

3.2 Sociální sítě, Social Business 

 

Termín „sociální síť“ poprvé použil profesor James A. Barnes v roce 1954. Během studia 

sociálních vazeb mezi rybáři norské rybářské vesnice definoval sociální síť jako množinu 

bodů, z nichž některé jsou propojeny linkami (vztahy). Taková množina pak vytváří celkovou 

síť vztahů, kterou můžeme nazvat sociální sítí.  

V pozdější době došlo k doplnění této definice: podle dnešního výkladu znamená pojem 

„sociální síť“ navzájem se ovlivňující, propojenou skupinu lidí – a to nejen pomocí rodinných 

vztahů a přátelství, ale také společných zájmů, rodinné, rasové či náboženské příslušnosti. 

Tím pádem můžeme říci, že každý z nás, bez rozdílu věku, je součástí velkého počtu 

„sociálních sítí“. 

Danah M. Boyd a Nicole B. Ellison pak ve své práci „Social Network Sites: Definition, History, 

and Scholarship“ definují sociální sítě jako webové služby, které jedincům umožňují  

- vytvořit veřejný nebo částečně veřejný profil v rámci ohraničeného systému 

- sestavit seznam dalších uživatelů, s nimiž sdílejí spojení 
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- zobrazit a procházet svůj seznam spojení a seznamy spojení vytvořené jinými v rámci 

systému 

Přitom povaha a názvosloví pro tato spojení se mohou v různých sítích lišit. 

M. Emirbayer a J. Goodwin pak definují sociální síť jako skupinu sociálních vztahů nebo 

sociálních vazeb mezi skupinou aktérů, které je vzájemně propojují. Ve vazbě symetrické je 

její forma a náplň totožná pro oba spojené aktéry. (Buštíková, 1999) 

Pojmem „Social Business“ (někdy také Social Network Business, SNS) označujeme takové 

využívání sociálních sítí ve firmách, kde aktivace sítí a lidí, kteří používají relevantní obsah 

a zkušenosti, slouží k dosažení výsledků a to za poměrně krátký čas. 

Se Social Business úzce souvisí tyto příbuzné termíny: 

„Enterprise 2.0“, což je označení spolupráce za hranicemi organizace mezi zaměstnanci 

a partnery. 

„Social CRM“ pak vyjadřuje strategii, která se orientuje na zákazníka jako na klíčový bod 

v podnikání. Zákazník je zde hybná síla nových myšlenek, služeb či produktů, které 

organizace vytváří. 

„Sociální média“ jsou novým typem komunikačního kanálu složeného z různých sociálních 

sítí. Tyto kanály mají vlastní procesy, směrnice, kontrolu a formu přístupu. Při tvorbě 

strategie Social Business představují sociální média jeden z kanálů, které je třeba sledovat. 

„Sociální software“ je označení skupiny sociálních nástrojů/služeb, jako je například 

komunikace v reálném čase, blogy, wiki, sdílení souborů, fóra, analytické nástroje atd. 

 

4. Historie sociálních sítí 

 

 Pojem sociální síť totiž existuje již od roku 1954, kdy ji jako sociální okolí s člověkem v 

samém středu definoval britský sociolog James A. Barnes, patřící ke skupině antropologů v 

Manchesteru. „V roce 1954 James A. Barnes začal tento termín používat pro oblast 
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sociologie, jejímž je dnes základem. Zajímal se o malé skupiny a popis jejich vztahů a 

společenské kategorie. Byl to první systematický pokus o studium sítí ve společnosti. Ve 

druhé polovině 20. století se sítě nejen rozvíjely v praxi, ale začaly být systematicky 

zkoumány“. (Slámová, 2010).  

Od původního vymezení pojmu uběhlo 17 let a jeho označení převzal internetový svět. 

Počátek internetových sociálních sítí byl charakteristický používáním e-mailu za účelem 

získávání a prohlubování sociálních vztahů. První taková zpráva byla odeslána dne 2. Října 

1971. Na začátku byli odesílateli vzkazů vojáci v síti ARPANET, kteří dali vzniknout 

i samotnému internetu. Další posun pro sociální sítě přišel roku 1988 s vynálezem finského 

studenta Jarkka Oikarinena. Internet Relay Chat (IRC) - v překladu chat přes internet - který 

slouží pro okamžitou výměnu informací mezi lidmi. S rozvojem internetu úzce souvisí 

i pokrok sociálních sítí a proto když britský vědec Tim Berns-Lee 7. srpna 1991 zveřejnil první 

webovou stránku, posunul možnosti sociálních sítí o další kus. (PROKŮPEK, 2012) 

Prakticky bychom mohli říci, že vznik „webových“ sociálních sítí se váže už k počátkům 

samotného internetu, tedy jeho předchůdce ARPANETu. Již mezi lety 1965 – 1972, kdy začaly 

první pokusy o elektronickou komunikaci mezi více uživateli, a byl doručen první email, se 

začala utvářet jakási komunita prohlubující své sociální vztahy, tedy sociální síť. 

Mnoho odborníků, ale označuje za počátek vývoje sociálních sítí spíše rok 1978, kdy byl 

spuštěn systém BBS (Bulletin Board System). 

Jednalo se o soubor elektronických nástěnek, v klasické dosovské „grafice“, kde si uživatelé 

mohli vyměňovat informace různého, samozřejmě textového, druhu. BBS byl tedy první 

systém, který uživatelům dovoloval komunikovat v určité zájmové skupině. Šlo však o velmi 

pomalý proces, jelikož v jednu chvíli mohl být přihlášen vždy jen jeden uživatel. Tím pádem 

klasická konverzace o několika pár větách někdy trvala až 24 hodin a více. 

Další velký krok kupředu přišel v roce 1988, kdy Jarkko Oikarinen pracující na univerzitě v 

Oulu vytvořil první IRC (Internet Relay Chat) aplikaci, která se jmenovala OuluBox. Tedy 

jednu z prvních možností komunikovat v reálném čase po internetu (many to many). Dalo by 

se tedy říci že OuluBox dal základ všem chatovacím serverům. 
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Dnes už je těžké dohledat, kdo spustil první sociální síť na internetu, ovšem za průkopníka 

bývá označován Randy Conrad. Ten v roce 1995 vytvořil síť Classmates.com, která 

představovala nejlepší způsob, jak si udržetkontakt s bývalými spolužáky ze školky, základní 

školy, střední školy, a dokonce i s bývalými spolupracovníky. Classmates nabízela vysoké 

školy možnost procházení ročenek, které zahrnovali více než 30 miliónů lidí a také měla 

podobné vlastnosti jako současné sociální sítě. Uživatelé si zde mohli vytvářet profily, 

seznamy přátel a zároveň procházet zpřístupněné seznamy osob. Využívána byla především v 

USA, Kanadě a později jí začali používat i v Německu, Švédsku, Rakousku a Francii. Pokud se 

však bavíme o moderních sociálních sítích postavených na konceptu Web 2.0 – tedy weby, 

kde registrovaní uživatelé vytváří kvalitu a vlastní obsah, tak první takováto síť vznikla až 

v roce 1997 – sixDegrees.com. Tato služba, která měla ve své době milión plně 

registrovaných uživatelů a přes 100 zaměstnanců, dovolovala svým uživatelům pomocí 

vlastních profilů vytvářet okruhy přátel. S těmito přáteli pak uživatelé mohli komunikovat 

a prohlížet si jejich profily. Tvůrci sixDegrees.com označovali stránku jako nástroj, který 

pomůže propojit uživatele internetu. 

I když sociální síť sixDegrees přilákala mnoho uživatelů, stala se finančně neúnosným 

businessem, a tak v roce 2001 musela být odpojena.  

Během této doby bylo také založeno velké sociální médium Wikipedia. V roce 1999 byl 

spuštěn systém Blogger.com, kde uživatelé vytváří vlastní stránku, na které zveřejňují své 

příspěvky s rozmanitým obsahem (zážitky, poznatky, rady, fotografie, atd.). LiveJournal 

založený Bradem Fitzpatrickem, zahájil svou činnost 15. dubna 1999. Jeho úkolem bylo 

přimět bloggery, aby si četli příspěvky ostatních a vzájemně na sebe působili. LiveJournal měl 

oproti konkurenci jednu mimořádnou funkci. Při přidání přátel si uživatel mohl vybrat status 

vztahu, který s druhým sdílí. Na výběr byly tyto možnosti: tajný vztah, vzájemní přátelé 

a přátelé z jedné strany, což znamenalo nepotvrzení vztahu jedním z uživatelů. (Fendeková, 

2011) 

Rokem 2002 započala doba moderních sociálních sítí, které využívají množství nových funkcí 

a liší se i různými zaměřeními. První takovou sítí byl Friendster od Jonathana Abramse, který 

stále funguje a má přes 90 milionů registrovaných osob. V České republice je Friendster 

opomíjenou sociální sítí. Cílem Friendsteru je seznamovat „přátele přátel“, protože se 
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předpokládá, že tito přátelé budou lepší pro vzájemné navazování vztahů, než cizí lidé. 

V současnosti je Friendster zaměřen na hraní her a poslech hudby. Následujícího roku mezi 

internetové sítě přibyla LastFM, zaměřená na milovníky hudby. 

Prostor pro přátele – tak zní motto sociální sítě MySpace.com. Server, jehož první verze byla 

spuštěna v roce 2003 již po 10 dnech vývoje. 

Síť vytvořili uživatelé slavného Frienster.com, přesněji zaměstnanci firmy eUniverse, kteří 

viděli v sociálních sítích ještě větší potenciál. MySpace dovoloval, kromě klasických funkcí 

úpravu grafického rozhraní profilu, přidávání audio přehrávače a fotografií. MySpace se stal 

internetovým super-fenoménem. V roce 2006 překonal hranici 100 miliónů registrovaných 

uživatelů a dokonce, jako jediný web na světě, předstihnul Google v žebříčku 

nejnavštěvovanějších stránek USA. MySpace funguje dodnes, její obliba však již není taková 

jako mezi lety 2006-2008 a to hlavně díky vzestupu Facebooku. 

V roce 2004 student harvardské univerzity Mark Zuckerberg zakládá spolu s Dustinem 

Moskovitzem, Chrisem Hughesem a Eduardem Saverinem web thefacebook.com, který má 

sloužit jako školní ročenka pro zdejší studenty. Ti se mohou připojit pomocí školního emailu. 

Postupem času, však expanduje i na jiné anglické univerzity a v roce 2006 se již jako 

Facebook.com otevře pro veřejnost. Přesněji všem kdo dosáhli 13 let. O šest let později 

Facebook disponuje více než 1,2 miliardami aktivních účtů. Jedná se o největší 

a nejpopulárnější sociální síť na světě, která je přeložená do více jak 60 světových jazyků. 

Nejznámější profesní sociální síť LinkedIn vznikla roku 2002, ale oficiální provoz zahájila 

5. května 2003. Její hlavní funkcí je navazování profesních kontaktů a spojování profesionálů 

z různých oborů. Předností je snazší vyhledání pracovních míst. Každý registrovaný si zde 

může vytvořit profil, na kterém má možnost zveřejnění svého životopisu. Založení profilu, 

který je pro běžného uživatele dostačující, je zdarma a za další funkce je účtován poplatek. 

LinkedIn se stal velmi populárním pro manažery a personalisty, kteří zde mají možnost 

vyhledat potencionální zaměstnance. K 9. únoru 2012, LinkedIn provozoval světově největší 

profesionální síť na internetu s více než 150 miliony členy a to ve více než 200 zemích. 

Vedení společnosti se skládá ze zkušených manažerů z firem, jako jsou Yahoo!, Google, 

Microsoft, TiVo, PayPal a Electronic Arts. V současné době je možné vybrat z šestnácti 

uživatelských jazyků (angličtině, češtině, holandštině, francouzštině, němčině, indonéštině, 
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italštině, japonštině, korejštině, Malay, portugalštině, rumunštině, ruštině, španělštině, 

švédštině a turečtině). (vaclavprokupek.ano2012.txt.cz, 2012) 

Mezi populární sítě se zařadila i Hi5, která odstartovala svůj provoz roku 2003 indicko-

americkým zakladatelem Ramu Yalamanchi. Obsahem funkcí se podobá Facebooku nebo 

Myspace. Členové komunikují a sdílejí své příspěvky pomocí založeného profilu, kam můžou 

nahrát fotografie, osobní informace a příspěvky o svých zážitcích. Lze zde navolit status 

přátelství (vaši přátelé, přátelé vašich přátel a přátelé přátel vašich přátel) a viditelnost 

osobního profilu (veřejný a neveřejný). (vaclavprokupek.ano2012.txt.cz, 2012) 

Nejoblíbenější sítí během tří let provozu se stala MySpace, která začala konkurovat 

Friendsteru roku 2003. Specifickým znakem jsou publikované profily hudebníků, filmařů 

nebo herců z celého světa. MySpace v době vzniku umožňoval velkou míru volnosti, která 

spočívala ve vlastní úpravě grafiky osobního profilu a v přidávání fotografií, hudby a videí. 

Přesto, že nebyla favoritem u firem, stala se nepostradatelnou součástí pro veřejnou 

propagaci. Rok po vzniku MySpace začalo sociálních sítí ve velké míře přibývat, ale za zmínku 

stojí pouze ty, které jsou ve společnosti nejznámější. Jedním z těchto průkopníků spuštěným 

v roce 2004 je nástroj pro sdílení fotografií Flickr. Hlavním přínosem byla možnost používání 

tagů neboli štítků, která po nahrání fotografie poskytne výběr licence, pod kterou se snímek 

uloží. Flickr v podstatě plní funkci fotobanky. Členové si mohou navzájem fotografie 

okomentovat a pomocí štítků vyhledávat takové snímky, které je zajímají.   

V současné době je nejpopulárnější sociální sítí Facebook, který vznik roku 2004, ale svou 

popularitu získával až od roku 2006, kdy se zpřístupnil široké veřejnosti. Do roku 2005 se 

nejvýrazněji zapsal vznik YouTube, který poskytuje sdílení několikaminutových videí. Stal se 

významnou a třetí nejsledovanější webovou stránkou na internetu. Pochopitelně je 

v některých zemích blokován a kritizován za porušování autorských práv a publikaci 

násilných videí. Roku 2005 vznikla také čínská sociální síť Qzone, která umožňuje vytvářet 

blogy a diáře, zasílat fotografie a poslouchat hudbu. Další nabízené funkce jsou zpoplatněny. 

Vzhledem k časté aktualizaci uživatelských účtů patří mezi nejaktivnější komunity na světě. 

(vaclavprokupek.ano2012.txt.cz, 2012) 

Nejúspěšnější mikroblog Twitter vznikl roku 2006. Zajímavé je, že v roce 2006 vznikly 

většinou samé velmi populární sociální sítě. Mezi nimi je i ruská obdoba Facebooku s názvem 
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Vkontakte.ru. V denním používání evropských uživatelů se Vkontakte.ru roku 2011 umístil 

mezi sociálními sítěmi na prvním místě. 

5. Kolaborativní platformy a aplikace pro korporátní sféru  

 

Platformy pro korporátní sociální sítě nabízejí nejen velké softwarové společnosti jako třeba 

Microsoft, IBM nebo Oracle, ale s boomem využívání sociálních sítí ve firemním prostředí se 

samozřejmě i v této sféře začaly objevovat i nejrůznější startupy. Některé z nich byly 

pohlceny již zmíněnými „softwarovými obry“ (Microsoft a jeho převzetí služby Yammer), 

další pak buď rovnou cílí na menší firmy anebo se snaží přijít s něčím novým a doufají 

v převzetí výše uvedenými softwarovými obry. 

 

 Google+ 

https://plus.google.com/?hl=cs 

 

Google+ (také Google Plus nebo zkr. G+) je internetová sociální síť provozovaná společností 

Google. Provoz sítě byl zahájen 28. června 2011. Google+ je po nepříliš úspěšném Orkutu 

další pokus Googlu proniknout na pole sociálních sítí a je dosud asi největší přímou 

konkurencí Facebooku a v mnoha ohledech i Twitteru. Google+ zahrnuje stávající sociální 

služby jako Google Profiles, a +1, přidává k nim navíc některé nové prvky, např. Kruhy, 

Témata či Setkání. 

 

Sociální síť Google+ byla uvedena 28. června 2011 a zpřístupněna byla jen na pozvánky a pro 

omezený počet uživatelů. Google ale tuto kvótu několikrát navyšoval, a do Google+ se tak v 

prvních dvou týdnech registrovalo deset miliónů lidí. Po měsíci provozu dosáhl Google+ 25 

milionů uživatelů. V polovině října 2011 pak Google ohlásil 40 milionů registrovaných 

uživatelů, ale výzkumy tvrdí, že současně oproti červenci klesl počet nových postů o 40 % a 

množství aktivních uživatelů se propadlo dokonce o 60 %. 

Od 20. září 2011 je síť Google+ ve veřejném beta režimu přístupná komukoliv bez pozvánky. 
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Google začal po uvedení Google+ postupně zavádět nový, jednotný grafický design ve všech 

svých službách. 

V listopadu 2011 začal Google+ umožňovat vytváření firemních a dalších neosobních profilů. 

 

Do Google+ byl zpočátku povolen přístup pouze uživatelům starším osmnácti let, protože 

služba byla v testovacím provozu, a společnost tak nemohla zaručit stoprocentní ochranu 

osobních údajů nezletilých. V lednu 2012 se věkový limit snížil na třináct let. 

V dubnu 2012 byl zaveden nový vzhled. Google+ v té době používalo 170 milionů lidí. 

(cs.wikipedia.org, 2013) 

 

 

IBM Connections 

http://www.ibm.com/social-business/us/en/ 

Produkt IBM Connections lze implementovat na vlastní infrastruktuře, v hybridní variantě 

nebo v cloudu. IBM Connections je Web 2.05 aplikace vyvinutá společností IBM, která spadá 

do kategorie podnikových sociálních sítí. První verze této aplikace vyšla 29. 6. 2007 

a v současnosti je nabízena aplikace ve verzi 4.0. 

Jedná se o komplexní podnikovou sociální síť, která obsahuje více než deset různých kom-

ponent a nespočet dalších plug-inů a rozšíření. Zároveň je možné sociální síť propojit 

s dalšími podnikovými aplikace jako jsou například IBM Notes, IBM Sametime, Microsoft 

Office, Microsoft Sharepoint (Šlahař, 2013) 

 

 

 

Microsoft Sharepoint 

http://sharepoint.microsoft.com/  

Microsoft Sharepoint je v současné době nejpoužívanějším nástrojem pro korporátní sociální 

sítě, v roce 2009 jej používalo více než 100 milionů uživatelů. První verze Microsoft 

Sharepointu byla uvolněna v roce 2001, od té doby následovaly verze 2003, 2007, 2010 
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a současná poslední verze 2013. Od prvopočátků jde o produkt Microsoftu, výchozím bodem 

pro vývoj Sharepointu byly produkty Microsoft Frontpage, Office Server Extensions a Team 

Pages. V České republice Sharepoint používá např. Českomoravská stavební spořitelna, 

Raiffeisen Bank, Škoda Auto, Zentiva, Seznam aj. 

Microsoft Sharepoint se řadí mezi Content Management systémy (CMS), resp. Enterprise 

Content Management systémy (ECM) a může tedy fungovat nejen jako platforma pro 

korporátní intranet, ale také jako Document Management System (DMS), nabízí ovšem i 

funkce extranetu a business intelligence. 

Poslední verze (2013) přináší již klasické vlastnosti intranetového portálu, doplněné o opět 

vylepšené funkcionality sociálních sítí (týmové weby, osobní profilové stránky, blogy, wiki, 

diskusní fóra, atd.) 

Sharepoint obsahuje tyto nástroje a komponenty: 

SharePoint Online 

Cloudová služba pro podniky všech velikostí, jejímž hostitelem je Microsoft.  

SharePoint Foundation 

Základní technologie pro všechny sharepointové weby. V předchozích verzích se označovala 

jako Windows SharePoint Services. Pomocí této služby se dá rychle vytvářet spousta typů 

webů, které umožňují spolupráci na webových stránkách, dokumentech, seznamech, 

kalendářích a datech.  

SharePoint Server 

SharePoint Designer 

Bezplatná aplikace umožňující navrhovat, sestavovat a přizpůsobovat weby, které běží na 

SharePointu Foundation a SharePoint Serveru. Pomocí SharePoint Designeru je možné 

vytvářet webové stránky s bohatým obsahem, sestavovat výkonná řešení s podporou 

pracovních postupů a navrhovat vzhled a chování webu.  
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SharePoint Workspace 

Aplikace klasické pracovní plochy, pomocí které je možné převést obsah určitého 

sharepointového webu do offline režimu a spolupracovat na tomto obsahu s ostatními, i bez 

připojení k síti.  

Synchronizace složek na SkyDrivu Pro 

Aplikace klasické pracovní plochy, pomocí které je možné synchronizovat offline verzi 

týmového webu nebo knihovny SkyDrivu Pro se složkou na počítači. 

 

Oracle WebCenter Suite 

 http://www.oracle.com/cz/products/middleware/user-interaction/index.html  

 

Yammer 

http://www.yammer.com 

Služba Yammer byla spuštěna v roce 2008, roku 2012 byla koupena společností Microsoft za 

1,2 miliardy dolarů. V České republice Yammer využívá např. společnost DHL. 

Yammer bývá označován jako „Facebook pro firmy“. Mezi zajímavé funkce patří 

rozpoznávání nálad mezi zaměstnanci (díky integraci s nástrojem Crane od společnosti 

Kanjoya), díky tomu je možné z jednotlivých reakcí zaměstnanců na webu rozeznat až 80 

různých emocí. 

Vzhledem k tomu, že firmu Yammer odkoupil Microsoft, je možné očekávat, že pokračující 

integrace Yammeru s produkty Microsoft Sharepoint, Microsoft Office 365 a Microsoft Web 

Apps způsobí, že uživatelé těchto služeb již ani nemusí poznat, že de facto využívají 

i Yammer.  

 

Socialcast 

http://www.socialcast.com/ 

http://sharepoint.microsoft.com/
http://www.socialcast.com/
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Mezi zajímavé funkce patří rozpoznávání nálad mezi zaměstnanci (díky integraci s nástrojem 

Crane od společnosti Kanjoya), díky tomu je možné z jednotlivých reakcí zaměstnanců na 

webu rozeznat až 80 různých emocí. Vzhledem k tomu, že firmu Yammer odkoupil Microsoft, 

je možné očekávat, že bude dále probíhat integrace Yammeru s produktem Microsoft 

Sharepoint. 
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7. Přínosy a rizika sociálních sítí ve firmě 
 

7.1 Přínosy sociálních sítí 

 

Z pohledu provozu podniku se přínosy Social Business dotýkají všech stránek podnikání: 

Napomáhají k vyšší produktivitě zaměstnanců — optimalizují pracovní sílu tak, že sjednocují 

požadované odborné znalosti, poznatky a informace ze všech částí podniku, ve správný čas a 

s možností rychle se přizpůsobovat a zlepšovat obchodní výsledky. Zvyšují kvalitu i rychlost 

provozních operací — přinášejí zlepšení podnikových operací díky uvádění lepších produktů 

na trh v kratším čase, neboť odstraňují překážky bránící kreativitě, inovacím a koordinaci s 

potřebami zákazníků a podniku. Ve vyšší míře zapojují zákazníky — vytvářejí zákaznické 

zkušenosti nové generace, s osobním přizpůsobením, díky němuž si lze získat, zapojit a 

udržet ty nejlepší zákazníky. Zvyšují loajalitu ke značce a současně snižují provozní náklady. 

Klíčem k dosažení výše uvedených výhod je implementace správné skladby infrastruktury 

provozované lokálně nebo i ve formě cloudu, stejně tak jako infrastruktury zařízení a 

mobilních přístrojů umožňující kontaktovat všechny osoby nějak spojené s podnikem. A 

vybudovat tak efektivnější organizaci při zachování potřebného zabezpečení, spolehlivosti a 

integrace. 
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Poradenská společnost McKinsey & Company zjistila, že 9 z 10 firem používajících 

technologie Web 2.0 zaznamenává měřitelné obchodní přínosy, které z těchto technologií 

vyplývají2. V průzkumu Social Business Survey analytické společnosti IDC ze září 2010 uvedlo 

41 respondentů, že již zavedlo nějaký druh firemního řešení pro sociální sítě. A ze studie IBM 

CHRO Study (US) z roku 2010 vyplývá, že u špičkových organizací je oproti jiným 

společnostem o 57 % vyšší pravděpodobnost, že jejich zaměstnanci smějí používat nástroje 

pro sociální komunikaci a spolupráci. 

Specialisté na obchod a marketing byli jedni z prvních, kdo začal využívat sociální software k 

lepšímu pochopení zákazníků a pěstování hlubších vztahů s nimi. Tímto napomohli 

odstartovat postupnou transformaci v Social Business. 

Social Business není založen na získávání fanoušků či stoupenců, ale spíše na využívání 

softwarových a hardwarových nástrojů k budování nových postupů zaměřených na lidi a 

vztahy mezi nimi ― s cílem napomoci vyřešit trvalý problém dohledávání potřebných 

informací při plnění úkolů, rozhodování a hledání nových nápadů. 
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7.2 Problémy a bezpečnostní rizika 

 

Sociální sítě nepřinášejí jen výhody, ale představují i vážná bezpečnostní rizika pro 

provozovatele a koncové uživatele.  

Andrea Z. Manzoni, profesionál zabývající se bezpečností ICT, doporučuje společnostem, 

které uvažují o využívání sociálních sítí, nejprve vytvořit Social Business Risk Management 

strategii a přijmout v rámci ní těchto sedm opatření: 

- vytvoření pracovní pozice Social Business manažera, zaměstnance, který bude se svým 

týmem zodpovědný za řízení (Social Business) rizik a bude spolupracovat s odděleními IT, 

marketingu, bezpečnosti IT, personálním a právním oddělením 

- doplnění pracovních postupů, organizačních nástrojů a plánů a firemní kultury obecně a 

zavádění programů na předcházení rizik, jakož i zvyšování obecného povědomí o 

bezpečnosti a prosazování nových pravidel a bezpečnostních politik se zaměřením na 

Social Business 

- zavedení vícevrstvých nástrojů pro monitoring a řízení v reálném čase, které by 

zahrnovaly všechny hrozby od sémantických (Social Engineering) až po podezřelé weby a 

malware. Manzoni tvrdí, že proxy servery, antivirové programy a firewally jsou v tomto 

případě k ničemu 

- přimět všechny uživatele a organizační jednotky k tomu, aby nesli spoluzodpovědnost za 

řízení svých vlastních rizik - protože Social Business není jen jedním z dalších problémů 

oddělení IT, ale týká se v podstatě všech. Dále pak Manzoni doporučuje posílit správu 

identit a správu přístupů, protože toto nelze od vlastních provozovatelů sociálních sítí 

očekávat  

- omezit rizikové chování a zvolit správné řízení IT bezpečnosti: nepřipustit marketingový 

přístup ve stylu BYOD (Bring Your Own Device - Přineste si svoje vlastní zařízení) a 

„Využívejte jakoukoli cloudovou službu“, neboť v případě bezpečnostního incidentu vám 

jakákoli následná marketingová akce již vaše odcizená data nevrátí 

- provádějte měření výkonnosti - KPI (Key Performance Indicator) – a sledujte jeho vývoj. 

V ideálním případě by měl bezpečnostní graf zobrazovat každodenní kontrolní body. 
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Jestliže využíváte více sociálních sítí, měřte a vyhodnocujte je všechny, každou zvlášť 

s příslušnými parametry 

- reagujte rychleji: v současné době je zpoždění mezi vznikem a růstem bezpečnostního 

rizika v řádu týdnů (a ne měsíců nebo let, jako tomu bylo dříve) Je tedy nutné nastavit 

preventivní opatření a to včetně vzdělávání na všech úrovních. Pomůže k tomu i 

nasazení účinného systému včasného varování a příprava havarijních plánů 

Dle mého názoru je výše uvedený, přísně restriktivní koncept v současné době již 

neudržitelný. V zásadě souhlasím s potřebou vzniku nové pracovní pozice bezpečnostního 

manažera pro Social Business, domnívám se však, že například zákaz zařízení typu BYOD je 

dnes již zcela zpátečnický a vedení společnosti by mělo prosazovat takovou bezpečnostní 

politiku, která by neomezovala současnou podobu byznysu. Ti, kdo se musí přizpůsobit 

požadavkům tak dle mého názoru nejsou zaměstnanci firmy, ale naopak dodavatelé 

technologií a bezpečnostní správci IT, resp. podnikové IT jako celek.  

K tomu by samozřejmě měly pomoci technické, sociální a právní rámce, tak jak je navrhuje 

M. Netter (2012) z Univerzity v Regensburgu. Netter popisuje tento třívrstvý framework pro 

analýzu bezpečnosti sociálních sítí: 

- právní vrstva: Mezinárodní standardy (Organisation for Economic Co-operation and 

Development  - OECD) bezpečnostní principy, EU Data Protection Framework a národní 

legislativa, bezpečnostní politiky 

- technická vrstva: kryptografie a steganografie, bezpečnostní agenti, fine-grained access 

modely, vizualizace osobních údajů 

- sociální vrstva: ověřené vztahy, povědomí o bezpečnosti, důraz na skupiny a média 

Pro stanovení bezpečnosti by dle Nettera pak měla sloužit tato hlediska:  

Data Sovereignty 

„Data Sovereignty“ udávají rozsah, ve kterém je uživatel schopen řídit zpracování svých 

osobních údajů a nakládání s nimi. Osobní údaje v sociálních sítích jsou obvykle uloženy 

strukturovaně a mohou být tudíž snadno zkopírovány, linkovány či agregovány. Bohužel, 

koncový uživatel s tím nemůže mnoho udělat. 

Data Transience 
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V reálném světě, ve verbální komunikaci, jsou všechny osobní údaje - a vlastně i informace 

obecně - pomíjivé, jsou zapomínány. Naproti tomu v online světě sociálních sítí jsou všechny 

publikované informace neustále dostupné, je problém je odstranit (často to již ani nelze). 

Protection Against Profiling 

Shromažďování všech souvisejících dat o uživatelích (např. lokace), které ve spojení 

s ostatními daty, logy a požadavky zadavatelů reklamy na cílenou reklamu znamená riziko 

pro uživatele. 

Audience Segregation 

Každý uživatel v běžném životě zastává různé role, ke každé takové své životní roli přistupuje 

jiným způsobem (kterýkoli kolega z firmy nemusí pokaždé vědět, kam se chystám se 

svojí rodinou na dovolenou a členové rodiny naopak nemusí znát aktuální problémy 

s konkrétním úkolem v zaměstnání). Naproti tomu, sociální sítě často nedostatečně rozlišují 

tuto odlišnou roli (všechny kontakty jsou „Friends“). V poslední době však již mnohé sociální 

sítě umožňují svým uživatelům detailní rozdělení kontaktů do skupin. 

Privacy Awareness 

Povědomí o soukromí. Zahrnuje vnímání a rozeznání poskytnutých osobních údajů.  

Transparency 

Popisuje schopnost uživatele porozumět toku osobních údajů a rozpoznat hranice. 

Enforcement 

Schopnost uživatele prosazovat své bezpečnostní preference. 

 

Robustnější platformy a aplikace pro vnitrofiremní sociální sítě jsou navržené tak, aby je bylo 

možné integrovat do již existující podnikové infrastruktury. Je tedy obvyklé, že z hlediska 

bezpečnosti nebývá problém s provozováním takového systému; celé prostředí je nasazeno 

na vlastní servery, které splňují požadavky na definovanou bezpečnost, servery jsou 

nainstalovány dle stávajících předpisů a aplikace na nich využívají stejné ověření uživatele 
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jako jiné systémy, Single Sign-On (SSO) a pracují obvykle i se stejným LDAPem. Vše doplňují 

standardní bezpečnostní nástroje, jako jsou antivirové aplikace, antispamové filtry anebo 

i Data Loss Prevention (DLP) systémy, které monitorují a zabraňují zaměstnancům vynášet 

citlivé dokumenty ven z firmy. 

Jiná situace však nastává, využije-li firma pro komunikaci cloudové řešení, které je hostované 

na serverech poskytovatele aplikace.  Sem spadají služby, které jsou navrženy jako služby pro 

interní firemní komunikaci (Yammer, Socialcast). V tomto případě již nemá firma pod 

kontrolou HW infrastrukturu, ta je hostována u poskytovatele cloudové služby. A i když např. 

služba Socialcast pro zvýšení bezpečnosti dat nabízí služby jako definování vlastního rozsahu 

IP adres, SSO, Data Retention, auditování zpráv a příloh, blacklist zakázaných slov, apod., tak 

faktem zůstává, že firemní data jsou uložena vně firmy. 

Nejproblematičtějšími systémy tak jednoznačně zůstávají internetové sociální sítě 

(Facebook, Twitter, Google+, atd.), které byly navrženy pro nejširší „internetové publikum“. 

Tyto sítě nebyly vyvíjeny pro firemní intranety a vývoj tímto směrem není ostatně ani jejich 

prioritou a účelem (i když např. společnost Google začala hledat tržní potenciál i ve firemním 

byznysu a snaží se proto svoji službu Google+ přizpůsobit i požadavkům na sociální síť pro 

vnitrofiremní komunikaci). 

Výzkum společnosti Cisco (společnost specializující se na síťovou infastrukturu a bezpečnost 

v informačním byznysu) potvrdil, že mladší zaměstnanci ve firmách (věk do třiceti let) mívají 

laxní postoj k počítačové bezpečnosti a ignorují bezpečnostní politiku firmy. Dle tohoto 

výzkumu, celých 61 procent mladých zaměstnanců tvrdí, že nejsou zodpovědní za 

bezpečnost podnikového IT a bezpečnost by měla být proto řešena na úrovni 

zaměstnavatele a výrobců zařízení. Samozřejmě je otázkou, jakou roli v tomto výzkumu hrají 

obchodní cíle společnosti Cisco (tato firma nejen vyrábí síťové prvky, ale poskytuje 

prostřednictvím svých expertů i konzultace ohledně bezpečnosti podnikového IT na úrovni 

infrastruktury). Z výzkumu dále vyplynulo, že  sedm z deseti mladých zaměstnanců ignoruje 

bezpečnostní politiku firmy a 67 procent mladých zaměstnanců má pocit, že pravidla týkající 

se využívání sociálních médií jsou zastaralá a musí se upravit tak, aby řešila skutečné 

potřeby. Výzkum navíc potvrdil, že mladá generace se snaží informace získat i za cenu 

ohrožení společnosti, ve které pracují. 



 
 

31 

Třetině studentů (zaměstnanci a zároveň VŠ studenti do 23 let) pak dle průzkumu vůbec 

nevadilo sdílet své osobní údaje na sociálních sítích a zároveň se ukázalo, že 25 procent 

z nich se již v minulosti stalo oběťmi krádeže identity. 

Na tomto příkladu je vidět, že se mladá generace nehodlá vzdát svých návyků v získávání 

informací a přístupu na sociální sítě. Ostatně, není to nic nového. Bezpečnostní IT politika 

firem vždy šla proti požadavkům běžných uživatelů, kteří požadovali omezení restriktivních 

pravidel při využívání výpočetní techniky (blokování přístupu na internetové stránky, zákaz 

instalace nových programů, omezená práva na správu vlastního systému, odmítání mobilních 

zařízení aj).  Jak ovšem potvrzuje bezpečnostní manažer společnosti Cisco, bezpečnostní 

politika firem se musí přizpůsobit požadavkům na mobilitu a zvýšení produktivity a musí 

uvolnit pravidla pro přístup na internetové sociální sítě. 

  

7. Analýza sociálních sítí 

 

Analýza sociálních síti (social network analysis, SNA) je přístup ke studiu sociální struktury, 

jehož předmětem zájmu je rozbor sociálních vazeb jedinců (v podobě tzv. "relačních dat"). 

Množina těchto vazeb tvoří sociální síť, v rámci které jsou aktéři pojímáni jako vrcholy 

(nodes) a vazby, které je spojují jako hrany (edges). Prostřednictvím matematického 

vyjádření vlastností vazeb a vrcholů je možné sociální sít analyticky uchopit coby graf a 

podrobit jí analýze. Za tři hlavní proměnné popisující vlastnosti sítě lze považovat jejich 

reciprocitu, intenzitu a stálost, které jsou doplňovány o síťové atributy velikosti, hustoty, 

centralizace, konektivity, zakotvenosti či dostupnosti. K analýze sociálních sítí se využívají 

specializované počítačové programy. 

V analýze sociálních sítí jsou vztahy mezí členy sítě považovány za důležitější než jejich 

individuální vlastnosti. SNA mapuje a měří vztahy a toky mezi lidmi, skupinami, počítači, 

website a jinými znalostními procesy. 

SNA je pro podnik důležitým nástrojem pro odhalování a analýzu sociálních sítí a zjištění, zda 

jsou ve shodě s jeho zájmy, potřebami a cíli. Její výsledky ukáží, kde spolupráce vázne, kde by 
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bylo možné využít talent a zkušenosti lépe, kde se zadrhává rozhodování a kde se ztrácí 

příležitosti pro inovace a jejich šíření. 

Analýza sociální sítě chápe sociální síť jako systém propojení uzlů (individuálních aktérů) 

prostřednictvím hran (jejich vztahů). Lze tedy říci, že navazuje na matematickou teorii grafů a 

metody síťové analýzy. Výsledkem je mapa graficky znázorňující všechny prvky zkoumaného 

sociálního systému a jejich vztahy (resp. vybrané charakteristiky jednotlivých vztahů 

vyjádřené vhodným způsobem graficky). Charakteristikou může být třeba vzájemná sympatie 

či antipatie nebo pravidelná vzájemná komunikace a spolupráce, která je důležitá například 

pro výměnu znalostí a informací. 

Využití analýzy sociální sítě v praxi: Analýza se používá v řízení znalostí, při hodnocení 

komunikace, při posuzování vztahů a klimatu v organizačním útvaru nebo v celé organizaci. 

Speciálním typem analýzy sociální sítě je sociometrie. 

Tyto postupy se dají využít i v rámci aplikací pro Social Business. 

Mezi potenciální přínosy SNA patří: 

- uvědomění si existence sociálních sítí. Pro management znalostí je velice důležité vědět 

o sociálních sítích, které existují jak uvnitř, tak vně organizace. Sociální sítě jsou 

infrastrukturou potřebnou pro vznik komunit praxe, které podporují výměnu znalostí 

uvnitř i vně organizace. 

- Vypracování map znalostí. Techniky SNA lze uplatnit při vypracování a analýze map 

znalostí. Další analýzy těchto map, do nichž doplníme další demografické podrobnosti, 

nám pomůže analyzovat silné a slabé stránky sítí. S pomocí SNA mohou manažeři získat 

přístup k datům užitečným pro další analýzy a to jim může pomoci přijímat lepší a lépe 

zdůvodněná rozhodnutí týkající se projektů managementu znalostí. 

- Udržení zaměstnanců s důležitými znalostmi. Toho lze dosáhnout zvýšením sociálního 

kapitálu v organizaci. Lidé, kteří mají více vazeb, bývají spokojenější se svou prací, a tedy 

pravděpodobněji zůstanou.  

- Posilování inovací, růst produktivity a lepší odezva. Toho lze dosáhnout zlepšením 

vzájemného poznání lidí, včetně jejich znalostí a zkušeností. Sociální sítě také pomáhají 
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zjistit, na koho se obrátit se žádostí o pomoc v obtížných situacích. Zkracuje se čas 

potřebný k získání přístupu k určité znalosti. 

- Lepší rozhodování o formální organizační struktuře. Toho lze dosáhnout pochopením 

struktury existujících sociálních sítí. SNA nám odhalí, jak se v organizaci pracuje, jak se 

provádí rozhodování a jaká je účinnost stávajících organizačních struktur. Analýzy může 

odhalit mezery nebo překryty ve strukturách reportingu nebo identifikovat jednotlivce, 

kteří hrají klíčovou roli znalostních brokerů. Změny nežádoucích vzorů chování odhalené 

analýzou sociálních sítí mohou vyžadovat organizační změny nebo změny v systému 

odměňování. 

Kromě toho může SNA pomoci při řešení řady klasických problémů jako např.: 

- Výběr manažerů a vedoucích. Pokud hledáte nového vedoucího týmu, může vám 

analýza důvěry a respektu dát užitečné vodítko. 

- Výběr pracovníků. Manažeři často chtějí vědět, jak sestavit tým z lidí, kteří jsou 

maximálně propojeni. Při takovém rozhodování je SNA velice užitečná. 

- Slučování a koupě firem: Pokud se MSP chce sloučit s jiným podnikem, pak je SNA 

vhodným nástrojem analýzy takové situace. Propojují se nejen dvě kultury, ale i dvě 

dosud oddělené sítě. SNA může pomoci manažerům propojit sítě tím, že pro příslušné 

útvary vyberou vhodnou směs lidí. 

Některé podnikové aplikace SNA: 

Budování týmů: SNA může přispět ke vzniku inovativních týmů a usnadnit integraci po 

sloučení firem. Může např. odhalit, kteří jednotlivci jsou nejotevřenější k novým nápadům. 

Lidské zdroje: SNA může identifikovat a monitorovat vlivy diverzity zaměstnanců, jejich 

přijímání a udržení, a profesní i osobní rozvoj. Může např. odhalit, zda mentoři pomáhají 

vytvořit vztahy mezi mentorovanými a dalšími pracovníky.  

Prodej a marketing: SNA může pomoci sledovat přijetí nových produktů, technologií a 

nápadů. Může také doporučit komunikační strategie. 

Strategie: SNA může podpořit analýzu ekosystému odvětví, partnerství a aliancí. Může 

vyjasnit, které firmy jsou propojené s klíčovými hráči v odvětví a které ne. 
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Postup implementace 

Projekt analýzy sociální sítě zahrnuje následující kroky: 

 

1) Určení skupiny 

 Prvním krokem analýzy sociální sítě je určení skupiny, jejímž studiem se budeme zabývat. 

Např. v konzultační firmě takovou skupinou mohou být všichni konzultanti v určité oblasti. 

Skupina se může skládat z lidí, kteří pracují na určitém úkolu, např. tým vývoje softwaru, 

nebo může být souborem lidí jako je komunita, manažeři podnikových útvarů nebo dočasní 

pracovníci. Jednotky ve skupině nazýváme aktéry nebo uzly. V MSP je obvykle možné 

zahrnout do SNA všechny zaměstnance i manažery. 

 

2)  Stanovení kontextu 

Pro zjištění souvislostí, příležitostí a zapojení vedení podniku se používají interview. 

Interview prováděná s manažery před fází návrhu průzkumu mají zajistit, aby otázky byly 

zasazeny do správného kontextu a nebyla možná jejich chybná interpretace. V této fázi také 

mají manažeři možnost se vyjádřit k problémům v oblasti managementu znalostí, které měl 

podnik v minulosti (např. nedostatečná spolupráce, vysoká fluktuace pracovníků, problémy s 

kvalitou, atd.). Stanovení kontextu pomůže týmu nebo expertovi, který bude provádět SNA, 

dosáhnout silné odezvy a následně stanovit priority, lépe zaměřit své aktivity a navrhnout 

vhodnější otázky. 

Tým pro SNA si může dovolit větší podnik nebo organizace. MSP pravděpodobně zadá 

provedení SNA externímu odborníkovi.  

 

3)  Návrh průzkumu 

V této fázi je třeba odpovědět na otázky, koho zahrnout do průzkumu, s jakou frekvencí 

pokládat otázky, jaký způsob komunikace zvolit, apod.  
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4)  Seznámení s průzkumem, distribuce 

Cílem týmu nebo specialisty SNA je jasně vysvětlit účel a význam přehledu lidem, kteří budou 

zahrnuti do průzkumu, a reagovat na jejich starosti a otázky. V této fázi je kritická podpora 

vedení podniku, jen s ní lze zajistit zájem a zapojení účastníků. 

 

5)  Sběr dat 

Interakce: SNA vyhledává vztahy, do kterých jsme zapojeni. Může se lišit v závislosti na 

důvodech pro tuto analýzu. Např. v případě konzultační firmy nás může zajímat, jak spolu 

konzultanti interagují, aby získali informace o klientech. Interakce zobrazujeme hranami 

diagramu, který reprezentuje sociální síť. 

Data pro analýzu sociálních sítí obvykle sbíráme prostřednictvím interview, dotazníků a 

pozorování. Používají se tři přístupy ke sběru dat: 

Metoda úplné sítě - network method 

V této metodě sbíráme data o vazbách každého aktéra se všemi ostatními. Tato metoda 

může být nákladná a odezva poměrně nízká, ale přesto je považována za metodu, z níž lze 

vytěžit maximum informací. 

Metoda sněhové koule 

Sběr dat začíná u počátečních klíčových aktérů, od kterých si vyžádáme informace o všech 

jejich vazbách na ostatní aktéry. Každého z nich pak opět požádáme o informace o všech 

vazbách atd. Sběr dat končí, když je velikost vzorku dostatečná nebo když už se nepodaří 

identifikovat nové aktéry. Omezením této metody je to, že nelze dosáhnout na izolované 

aktéry a že je obtížné definovat počáteční klíčové aktéry. 

Egocentrická síť 

Sběr dat začíná sestavením seznamu klíčových aktérů. Podobně jako v metodě sněhové 

koule požádáme každého z nich (ego) o informace o všech vazbách na ostatní aktéry (alter). 
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Další vazby „alter“ pak jsou či nejsou zkoumány v závislosti na požadavcích na rozsah 

vzorkování. 

 

6)  Předběžná analýza a interpretace 

Atributy: Atributy pomáhají určit existenci systematických faktorů, které ovlivňují interakce 

mezi lidmi. Např. často zjišťujeme, že lidé z jednoho oddělení nesdílejí informace s lidmi z 

jiného oddělení. Faktory, které mohou tyto interakce ovlivnit, mohou ležet mezi programy, 

které motivují lidi k interakci a kulturními rozdíly, jako je jazyk a pracovní morálka, vzhledem 

k nimž je pro lidi obtížné snadno komunikovat a trávit společný čas.   

V případě konzultační firmy mezi atributy, které mohou ovlivňovat interakci, patří místo 

práce (země, geografická oblast), oddělení, v němž pracují (prodej, marketing, vývoj), 

povaha, postavení a doba zaměstnání ve firmě. Do SNA se zahrnují jen ty atributy, o kterých 

jsme přesvědčeni, že ovlivňují interakce. 

Nástroje SNA nabízejí mnoho způsobů analýzy dat a jejich zpracování do vizuálních map 

(profilů sítě) a kvantitativních pohledů na data. Konzultuje se zadavateli analýzy interpretaci 

a validaci předběžných výsledků a s vybranými jedinci rozsah a kontext interakcí 

analyzovaných v tomto kroku. 

 

7)  Výsledná zpráva 

Projekt SNA je uzavřen interpretací zjištění a konzultací s vedením podniku, případně 

workshopy, na nichž jsou představeny nálezy a doporučená opatření. 
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8. Trendy a budoucnost 

 

E-maily jsou značně neefektivní komunikační nástroj. Neustále se posílají tam a zpět, vrství 

se zprávy typu „Re: Re: Fw: Re:“ a v nich se povalují různé verze různě důležitých 

dokumentů. Co je ale nejdůležitější, firmám uniká kontext a výsledky informací, které skrze 

elektronickou poštu proudí.  

Například podle firmy IBM je přesun firemní komunikace do sociálních sítí nevyhnutelná 

budoucnost. Postupem času se do pracovního procesu zapojuje tzv. YouTube generace 

zaměstnanců, pro kterou jsou sociální sítě naprosto přirozenou cestou, jak komunikovat. 

Začleňování těchto nástrojů do firemního prostředí vykresluje také trend toho, jak se 

technologie a služby pro běžné uživatele začínají promítat do myšlení firem. Zatímco dříve se 

nové technologie dostávaly k uživatelům až poté, co se etablovaly ve firmách (například 

mobilní telefon a e-mail), dnes s mobilními zařízeními děje přesný opak. Uživatelé chtějí do 

svého pracovního prostředí přenášet to, co jim vyhovuje a co znají ze svého soukromí. 

Kolektivní inteligence 

Ze všeho publikovaného obsahu se vytváří znalostní báze. Jestliže pak řešíte určitý problém, 

systém sám zjistí kontext a nabídne vám materiály a dokumenty, které už před vámi řešili jiní 

zaměstnanci. Případně vás kontextově nasměruje k podobným a relevantním informacím. 

Například součástí systému Connections jsou dokumenty (ECM). Všichni uživatelé mohou do 

systému nahrávat dokumenty podle potřeby a ostatní pak k nim mohou přistupovat. Není 

tak nutné neustále posílat nové a nové verze dokumentů e-mailem. Vnitrofiremní 

komunikace pomocí sociální sítě je však pouze jedna strana toho, jak Social Business bude 

vypadat. Připravují se také nástroje, které dokážou získat data ze sítí po celém internetu. 

9. Závěr 

 

Budování Social Business vyžaduje dlouhodobý strategický přístup k utváření příslušné 

kultury podniku. Tento přístup je do značné míry závislý na autoritě vedoucích pracovníků 

a firemní strategii, včetně návrhu podnikových procesů, řízení rizik, vývoji vedení, finančním 
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řízení a využívání obchodních analýz. Aktivity Social Business je nutné začlenit a koordinovat 

s podnikovými procesy, protože jinak se minou účinkem. 

Agenda Social Business je z velké části i o firemní kultuře a důvěře. Na jedné straně si musí 

zaměstnanci firmy uvědomit, že jejich interní síť je místo, které mají při vyhledávání a sdílení 

interních informací využít jako první. Je to místo, kde zaměstnanci komunikují s externím 

prostředím se zákazníky a partnery a navzájem si sdělují svoje vědomosti. Druhý aspekt 

takovéto spolupráce je důvěra, kterou firmy vkládají do jednotlivých zaměstnanců, když 

komunikují se zákazníky. 

V této souvislosti bych rád zmínil své zkušenosti z dlouholetého úsilí o rozhýbání 

vnitrofiremní komunikace na intranetových, resp. interních sociálních sítích, protože tento 

problém se objevoval v každé společnosti. V každé firmě existuje skupinka nadšenců a 

„podporovatelů“ nových forem komunikace, které je třeba získat na svoji stranu a zároveň 

jim umožnit, aby se spolupodíleli na tvorbě a provozu interního komunikačního systému. 

Samozřejmě, tohle není vůbec jednoduché a to už i z toho důvodu, že ve firmách již obvykle 

existují nejrůznější směrnice a zvyklosti, týkající se vnitrofiremní komunikace – každá snaha o 

pokrok v této oblasti proto nutně naráží na několik překážek – ať již jde o výhrady oddělení 

bezpečnosti IT (nebo přímo IT), tak například i o ne právě snadnou koordinaci a domluvu 

zejména s odděleními marketingu, lidských zdrojů, ale i mnoha jinými.  Ostatně, podobně 

svou zkušenost popisuje i generální ředitel firmy DHL Česká republika. 

 

Věřím, že sociální sítě ve firmě – Social Business – mají tu nejlepší budoucnost teprve před 

sebou.  
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10. Průzkum 

 

Jako součást bakalářské práce jsem provedl online dotazníkový průzkum (CAWI). Protože 

v případě využívání Social Business jde o relativně velmi specializovanou oblast, tento 

dotazníkový průzkum jsem ještě později doplnil i rozhovory se dvěma představiteli větších 

korporací, působících v České republice, kterým jsem položil stejné otázky. 

Pro realizaci internetového průzkumu jsem zvolil řešení firmy SurveyConsole na platformě 

Survey Analytics (http://www.surveyconsole.com). Mezi klienty této společnosti patří mimo 

jiné i přední světové univerzity a společnosti. 

Pro oslovení respondentů jsem využil nejnovější nástroj, a sice Facebook Graph Search, 

pomocí kterého jsem vyfiltroval IT manažery a ředitele marketingu (celkem 100 IT manažerů 

a 150 ředitelů marketingu), kteří působí v českých firmách různé velikosti. Facebook Graph 

Search mi umožnil přesně zacílit respondenty mého průzkumu, což by jinými způsoby nebylo 

tak jednoduché. Zároveň jsem zvolením toho „sociálního“ kanálu ověřil, že oslovuji 

profesionály, kteří o sociálních sítích mají alespoň takové povědomí, které jim umožnilo 

vytvoření vlastního profilu na nejpoužívanější sociální síti a vyplnění potřebných metadat 

(profese, místo pracoviště, jméno zaměstnavatele, místo pobytu, aj.).  Pokud by k průzkumu 

byla využita přímo sociální síť Facebook, bylo by možné s výsledných dat získat i jiné údaje – 

to však nebylo záměrem průzkumu, proto jsem od toho upustil. 

10.1 Otázky 

 

V průzkumu jsem položil následující otázky: 

Otázka 1: Kolik zaměstnanců má vaše společnost? 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi: Méně než 10/ 10 – 50/ 50 – 100/ 100 – 500/ 500 - 1.000/ 1.000 - 5.000/ 

5000 - 10.000/ více než 10.000 
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Otázka 2: Využíváte ve vaší firmě intranet? 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi:  Ano/ Ne 

Otázka 3: Na jaké platformě je váš intranet postaven? (uveďte hlavní platformu) 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi: Alfresco/ IBM Connections/ IBM Lotus Notes/Domino/ Microsoft 

Sharepoint/ Oracle Portal/ Oracle WebLogic/ SAP NetWeaver/ Vlastní vývoj/ Nevím/ Jiné 

Otázka 3: Obsahuje vaše intranetové řešení prvky sociálních sítí? Případně, využíváte ve vaší 

firmě nějakou vnitrofiremní sociální síť? 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi:  Ano/ Ne/ Nevím 

Otázka 4: Které z následujících sociálních sítí vaše firma využívá? 

Typ pole odpovědi: checkbox 

Možné odpovědi:  Facebook/ Google+/ Lide.cz/ LinkedIn/ MySpace/ Vkontakte/ Twitter/ 

YouTube/ Jiné 

Otázka 5: Ke komunikaci uvnitř firmy využíváte více firemní email nebo intranet? 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi:  Email/ Intranet 

Otázka 6: Řekli byste, že ve vaší firmě funguje oboustranná komunikace mezi zaměstnanci 

prostřednictvím vašeho intranetu? (diskusní fóra, chaty, ankety, komentáře apod.) 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi:  Ano/ Ne 

Otázka 7: Pokud ne, snažíte se o změnu? Jakým způsobem zaměstnance motivujete, aby 

začali intranet více využívat? 

Typ pole odpovědi: textbox 

Otázka 7: Využíváte internetové sociální sítě i pro komunikaci uvnitř firmy? 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi:  Ano/ Ne 
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Otázka 8: Blokujete firemním uživatelům přístup na sociální sítě? 

Typ pole odpovědi: option 

Možné odpovědi:  Ano/ Ne 

Otázka 9: Které sociální sítě (u vybraných či u všech uživatelů) blokujete? 

Typ pole odpovědi: checkbox 

Možné odpovědi:  Facebook/ Google+/ Lide.cz/ LinkedIn/ MySpace/ Vkontakte/ Twitter/ 

YouTube/ Jiné  

Otázka 10: Prosím, použijte toto pole pro Váš případný komentář či upřesnění odpovědí. Je 

ještě něco, co byste chtěli říct? 

Typ pole odpovědi: textbox 

10.2 Závěr průzkumu 

 

Z celkem 250 oslovených profesionálů odpovědělo na můj průzkum 21 respondentů, další 3 

respondenti vyplňování dotazníku nedokončili. 

Nejvíce manažerů bylo ze společností, jejichž počet zaměstnanců se pohybuje mezi 100 a 

500 osobami, viz obr. 1. 

 

Obr. 1 
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Na další otázku, zda firma, ve které pracují, využívá intranet, odpověděla mírná nadpoloviční 

většina, že ano. Následnou analýzou dat v dotazníku jsem si ověřil předpoklad, že využívání, 

resp. existence intranetu v českých firmách souvisí s velikostí společnosti. Středně velké 

společnosti, s velikostí nad 500 zaměstnanců mají v 66,7% případů již nasazeno nějaké 

intranetové řešení. U společností s počtem zaměstnanců nad 1000 to již platí téměř ve 100% 

případů. 

 

Obr. 2 

Průzkum potvrdil i tržní podíl portálového řešení fy Microsoft (Microsoft Sharepoint), který 

jako hlavní platformu označilo přes 35% uživatelů. Pro mne osobně bylo překvapením, že 

hned na dalším místě se objevil produkt Oracle Portal – a pokud k němu přidáme další 

z produktů fy Oracle (WebLogic), tak některý z produktů fy Oracle dle průzkumu využívá 

téměř třetina respondentů (z těch, kteří uvedli, že využívají intranet). Viz obr. 3 
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Obr. 3 

Na otázku, zda intranetové řešení respondentů obsahuje prvky sociálních sítí nebo zda 

využívají nějakou vnitrofiremní sociální síť, odpovědělo necelých 37% ANO, naproti tomu 

42% procent zvolilo odpověď NE. Překvapením pro mne bylo 21% respondentů, kteří 

odpověděli, že nevědí. Domnívám se, že oslovení profesionálové by měli v každém případě 

znát odpověď na tuto otázku. 

 

Obr. 4 
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Odpověď na otázku, které sociální sítě využívá firma respondenta, pro mne nebyla žádným 

velkým překvapením, očekával jsem ji. Facebook na prvním místě jasně vede, na druhém 

místě je ovšem síť Google+, která se v současné době pokouší proniknout i do korporátního 

byznysu. Přesto, že jsem oslovil i – dle jména – ruské specialisty působící v České republice, 

ruská sociální síť „Vkontakte“ nijak zvlášť nezabodovala a české firmy na ni evidentně mnoho 

necílí. Viz obr. 5 

Průzkum potvrdil i to, že email je stále dominantním komunikačním prostředkem ve firmách 

a to i v těch velkých. Přes 86% respondentů potvrdilo, že email je pro vnitrofiremní 

komunikaci stále ještě velmi důležitý. Otázkou samozřejmě je, nakolik jsou současné 

emailové aplikace ještě podobné těm z předchozích let. Komponenta Instant Messagingu je 

běžnou součástí emailových serverů, konektory na internetové sociální sítě bývají již také 

součástí posledních verzí těchto systémů. Zároveň ovšem emailové aplikace umožňují práci 

i na nejrůznějších mobilních platformách. Je tedy dle mého názoru dost dobře možné, že 

odpověď na otázku, zda firma preferuje komunikaci emailem či využívá spíše nějakou sociální 

síť, bude brzy bezpředmětná. Je to vlastně podobné, jako otázka, zda preferujeme „televizi“ 

nebo „internet“: v době, kdy mnozí lidé surfují na webu prostřednictvím televizní obrazovky 

a naopak internetoví uživatelé sledují TV seriály online na webu, pozbývá taková otázka 

smyslu.  

 

Obr. 5 
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Obr. 6 

Na otázku, zda ve firmě funguje oboustranná komunikace mezi zaměstnanci prostřednictvím 

intranetu, odpovědělo více než 71% respondentů, že ne. Několik respondentů pak 

v následující zpřesňující otázce – co tedy děláte, abyste zaměstnance motivovali k využívání 

tohoto komunikačního kanálu – vyjádřilo své přesvědčení, že se o tuto komunikaci snaží 

(např. pravidelným publikováním aktualit), ale nejde to tak lehce.  
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Obr. 7 

 

Posledních několik otázek průzkumu bylo věnovaných otázkám na využívání internetových 

sítí i pro firemní účely a to i včetně otázky, zda firma blokuje využívání těchto sociálních sítí. 

Většina respondentů se vyjádřila, že internetové sociální sítě ve firmě nevyužívají (viz obr. 8). 

V tomto případě není možná úplně jasné, zda má smysl pokládat takovou otázku bez 

nějakého dalšího průzkumu mezi zaměstnanci té které firmy. Protože není úplně jisté, zda 

manažer IT nebo ředitel marketingu má takové informace nutně k dispozici, zda třeba tuší, že 

personální oddělení hledá nové zaměstnance na profesionálních sítích typu LinkedIn apod. 
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Obr. 8 

 

Stejné procento respondentů pak tvrdí, že ve firmě přístup na internetové sociální sítě 

neblokují (viz obr. 9) 

 

Obr. 9 
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Mezi nejblokovanější sociální síť patří Facebook, a to v celé třetině případů, viz obr. 10. Vyšší 

procento blokování má i video portál YouTube, kde zaměstnavatelé jeho blokováním 

nejspíše tlumí obavy z nižší produktivity práce, ale snižují tím i zatížení počítačové sítě.  

Překvapivě malé procento blokování pro ruskou síť Vkontakte (ruský „klon“ Facebooku) 

znamená výhodu pro zaměstnance, kteří tuto síť využívají. 

 

 

Obr. 10 

Jak již jsem uvedl výše, tento internetový průzkum jsem následně doplnil o dva rozhovory 

s  manažery firem, do jejichž oblasti patří i starost o Social Business problematiku. Celkově 

bych výsledky obou průzkumů shrnul následovně: 

Všechny velké firmy v České republice používají, až na výjimky, nějakou formu intranetu, 

stejně tak jako nadpoloviční většina firem střední velikosti. Z hlediska menšího množství 

respondentů nelze s určitostí stanovit zastoupení jednotlivých platforem, nicméně 

v dotazníkovém šetření (a pozdějších rozhovorech) se objevily zejména produkty fy 

Microsoft, Oracle a zastoupen je i vývoj vlastního produktu na míru. Necelých 37% 

respondentů pak odpovědělo kladně na otázku, zda jejich intranetový systém obsahuje 

nějaký prvek sociálních sítí nebo zda nějakou interní sociální síť používají, naproti tomu 21% 

neví. Pokud firmy využívají i nějaké internetové sociální sítě (takové firmy jsou však 

v menšině), pak je to hlavně Facebook, Google+, ale třeba i YouTube nebo LinkedIn. Zároveň 
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většina respondentů tvrdí, že svým zaměstnancům tyto sítě neblokují. Pokud tak činí, pak se 

nejčastěji jedná o Facebook a YouTube. Zároveň se v průzkumu potvrdilo, že firemnímu 

emailu před sociálními sítěmi dává přednost celých 86% firem. 71% respondentů si pak 

myslí, že firemní komunikace prostřednictvím intranetu (a interních sociálních sítí) 

nefunguje.  

Rozhovory jsem si pak ověřil, že problémy s vnitrofiremní komunikací prostřednictvím 

sociálních sítí způsobují zejména tyto faktory: 

- nedostatečná motivace pro využívání intranetu, resp. vnitrofiremní soc. sítě. Jiné kanály 

(email) jsou pohodlnější, uživatel nemusí nikde nic nastavovat ani chodit na webové 

stránky, stačí mu jen emailový klient 

- jiné firemní systémy dostávají přednost; interní komunikace není chápána jako kritická 

aplikace, prostředky se investují do jiných systémů 

- pokud byl do vnitrofiremní sociální sítě integrován jakýkoli systém pro komunikaci se 

zákazníky, vnitrofiremní sociální síť tím ihned nabyde na důležitosti a nutí zaměstnance 

takový systém více využívat. Pokud takový systém integrován není a síť slouží jen pro 

komunikaci zaměstnanců mezi sebou, je problém zaměstnance dostatečně motivovat 

- nedostatečná aktualizace webu obecně odrazuje uživatele – zaměstnance i klienty 

- nejasné kompetence. Nikdo neví, kdo je za interní síť zodpovědný, nejsou rozděleny 

uživatelské role 

- nejasná nebo zmatená koncepce. Nikdo vlastně neví, k čemu je taková soc. síť dobrá. 

Chybí zkušenosti, nadšení, nikdo se k takovému systému nehlásí 
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