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Abstrakt 
 

Interní komunikaci v organizaci je v současné době přikládán větší význam, neţ tomu 

bylo dříve. Důvodem je neustálé rozrůstání společností, ve kterých je zaručení efektivní 

interní komunikace stále těţší. Tato diplomová práce má za cíl zjisti, jak můţe vybraná 

společnost zlepšit svoji komunikaci se zaměstnanci. První část práce staví na 

komunikační teorii a konceptech, druhá část pak analyzuje stávající stav interní 

komunikace ve vybrané firmě. Výstupy z dotazníkového šetření a polostrukturovaného 

rozhovoru odhalily slabiny komunikace se zaměstnanci a společnosti bylo, na základě 

analýzy výstupů, předloţeno doporučení ke zlepšení interní komunikace. Z analýzy 

vyplynuly jako nejčastější úskalí interní komunikace špatně zvolené komunikační 

médium, omezená moţnost zpětné vazby, nedostatečná informovanost zaměstnanců, a 

jistou roli hrály i mezikulturní rozdíly. 

 

Klíčová slova: interní komunikace, komunikační bariéry, media richness theory, 

maletzkeho teorie, kulturní rozdíly 

Abstract 
 

The importance of corporate communication is even more highlighted nowadays than it 

has been couple years ago. The reason behind is that companies are constantly growing 

and effective employee communication within such companies is becoming more 

difficult. This Diploma thesis aimed to find out how to improve internal communication 

in selected company. For this purpose a solid communication theory has been presented 

and a real company chosen to be examined in the analytical part. The analytical part 

examined and wraped up outcomes from questionnaire and interviews. The outcome of 

the thesis offers an answer to a research question How can multinational company 

improve its employee communication and revealed opportunities for improvement.  

 

Key words: internal communication, communication barriers, media richness theory, 

maletzke theory, cultural differences 

 

Rozsah práce: 111 150 znaků 
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Úvod 
 

Existuje řada důvodů, proč by se firmy měly zajímat o interní komunikaci. Jedním z 

nejdůleţitějších je povinnost komunikace se zaměstnanci daná zákonem. Efektivní 

interní komunikace je také hlavním prvkem, který posiluje motivaci a zájem 

zaměstnanců o firmu, a podněcuje tak i jejich pozitivní smýšlení o firmě a jejích 

aktivitách, či produktech. Avšak nevhodně zvolená forma komunikace nebo 

komunikační kanál mohou způsobit, ţe příjemce sdělení nepochopí nebo pochopí jinak, 

neţ bylo míněno podavatelem (komunikantem).  Pomyslnou komunikační bariéru pak 

můţe tvořit vše od úrovně znalosti cizího jazyka, ve kterém jsou dané informace 

komunikovány, odlišné kultury, přes postavení příjemce v rámci hierarchie firmy, 

vztahy mezi podavatelem a příjemcem sdělení, aţ po komunikační kanál. Nejen 

zmíněné komunikační bariéry pak mohou způsobit, ţe příjemce sdělení nebude jednat 

tak, jak je poţadováno nebo nebude chápat svoji roli v rámci organizace.  

 

Hlavním podnětem ke zpracování tohoto tématu byl zájem o fenomén komunikace 

v rámci organizace, která je zatím ve většině firem v začátcích. Nemalý vliv na výběr 

tohoto tématu měla i znalost stavu interní komunikace ve firmách z mého okolí. Stále se 

opakující argumenty zdůvodňující nefunkčnost interní komunikace a malý zájem ze 

strany vedení společnosti o řešení tohoto problému, byl tedy hlavním důvodem výběru 

tohoto tématu.    

 

Práce si klade za cíl zanalyzovat interní komunikaci v mezikulturním prostředí 

zahraniční firmy a na základě výsledků dotazníkového šetření a polostrukturovaného 

rozhovoru navrhnout zlepšení stávající komunikace. Pro tento účel byl zanalyzován 

stávající stav interní komunikace a na základě analýzy získaných dat byly navrţeny 

kroky ke zlepšení stavu interní komunikace. Vedený výzkum hledal, s pomocí dílčích 

výzkumných otázek, odpověď na hlavní výzkumnou otázku Jak může mezinárodní 

organizace zlepšit interní komunikaci?    

 

Tato diplomová práce sestává z teoretické a praktické části, které dále obsahují 

relevantní podkapitoly. Teoretická část se zaměřuje na zakotvení teorie komunikace a 
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vysvětlení klíčových pojmů, jako interní komunikace, komunikační kanály, bariéry a 

kulturní rozdíly v komunikaci.  

 

Teoretická část se bude dále věnovat Maletzkeho teorii komunikace, která se zaměřuje 

na vliv komunikátorovy osoby na proces komunikace. Na základě těchto teorií se práce 

zaměří na komunikační proces, na role jednotlivých členů procesu v rámci organizace a 

kontext, ve kterém se odehrávají. Jednou z hlavních rovin analýzy bude rozbor 

komunikačních kanálů pro přenos sdělení. Druhou stěţejní teorií bude teorie 

vícedruhových médií, resp. media richness theory, která se věnuje vhodnosti 

komunikačních kanálů pro specifická sdělení.  Práce se nebude věnovat masovým 

komunikačním prostředkům, ale médiím uţívaným pro přenos sdělení od podavatele 

k příjemci v rámci interpersonální, skupinové a organizační komunikace; jak je popisuje 

Jirák a Köpplová (2009, s. 36), tedy „médiím komunikačním“. 

 

Praktická část práce představí zkoumanou společnost a uţité metody výzkumu. 

Zaměstnanci vybrané společnosti se zúčastnili dotazníkového šetření a s vybranými 

jedinci z řad vedoucích pracovníků byl veden rozhovor. Dotazníkové šetření se zaměřilo 

na komunikační kanály, které firma vyuţívá pro komunikaci se zaměstnanci, na 

moţnosti zpětné vazby, na moţné komunikační bariéry a v neposlední řadě na kulturní 

odlišnosti v komunikaci. Výsledky dotazníkového šetření zaměstnanců firmy nastínily, 

jak zaměstnanci a vedení vnímá interní komunikaci, zda firma komunikuje efektivně, 

zda vyuţívá všech dostupných komunikačních kanálů, a s jakými komunikačními 

bariérami se potýká.  

 

Výstupy z dotazníku a rozhovoru byly následně zanalyzovány a porovnány. Na základě 

výstupů bylo předloţeno doporučení ke zlepšení interní komunikace. Získané poznatky 

byly prezentovány společnosti a doporučení budou slouţit jako návrh zlepšení interní 

komunikace dané společnosti.  
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Odchýlení od schválených tezí 

 
V důsledku přerušení spolupráce vybrané společnosti na této diplomové práci, měsíc 

před jejím odevzdáním jsem byla nucena hledat náhradní řešení a náhradní společnost, 

která by, co nejvíce odpovídala profilu původní firmy. Podařilo se navázat spolupráci 

s jinou společností, která se ovšem svou velikostí (počtem zaměstnanců) a kulturní 

rozmanitostí odlišovala od původně zvolené firmě. I přesto se ale podařilo uskutečnit 

rozhovor s vedením společnosti a provést dotazníkové šetření mezi zaměstnanci a 

dosáhnout reprezentativního vzorku respondentů. Nově zvolená společnost ovšem 

nevykazovala silné zastoupení cizinců mezi zaměstnanci, proto výstupy vztaţené ke 

kulturním rozdílům v komunikaci nejsou tak hodnotné a vypovídající o problematice 

mezikulturní komunikace, jak bylo předpokládáno.  

 

Nově zvolená společnost si přála zůstat v anonymitě, proto vystupuje pod smyšleným 

názvem American Logistics a z práce jsou vynechány informace, které by mohly firmu 

identifikovat (jména zaměstnanců, názvy webových stránek, apod.). 

 

I přes všechny zmíněné překáţky se podařilo práci zpracovat a předloţit k obhajobě.
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Teoretická část 

 

Teoretická část se bude věnovat vysvětlení pojmů a teorií, které vystaví základ pro 

následnou analytickou část. Shrne základní koncepty, jako jsou komunikace, interní 

komunikace, komunikační kanály, komunikační bariéry, mezikulturní komunikace, a 

zevrubně představí Maletzkeho teorii komunikace a vícedruhovou teorii (media richness 

theory).  

 

1. Pojem komunikace 
 

„Člověk nemůže nekomunikovat“, jinak řečeno, není moţné nekomunikovat, protoţe i 

bez verbálních projevů stále komunikujeme – gesty, mimikou, vůní, stavbou těla, typem 

oblečení, atp. (Watson a Hill, 2012, s.49). Pro existenci člověka je komunikace stěţejní 

formou dorozumívání a obklopuje kaţdého jedince od chvíle, kdy ráno vstane do chvíle, 

neţ večer usne. A stejně tak je důleţitá i definice pojmu komunikace pro účel této práce. 

Pro vymezení pojmu komunikace se musíme vrátit o několik století zpět. Podle 

Vymětala (2008, s.22) pojem komunikace vznikl z latinského slovesa communicare, 

které v překladu znamená “radit se s někým, dorozumívat se, označuje i styk, spojení, 

souvislost“. Jedna celosvětově a napříč obory platná definice komunikace však 

neexistuje, protoţe ji kaţdý autor v rámci svého zaměření chápe jinak.  

 

Definice komunikace se pohybují od abstraktních aţ po velmi specifické v závislosti na 

účelu, pro který byly pouţity. Před třemi desítkami let existovalo přes 126 definic 

pojmu komunikace a mnoho dalších za tu dobu přibylo (Samovar, Porter a McDaniel, 

2009). Vzhledem k zaměření této práce, představím několik definic komunikace a dále 

se v samostatné části zaměřím na definici mezikulturní komunikace, jíţ se tato práce 

věnuje.  

 

Autoři se obecně shodují v názoru, ţe definovat pojem komunikace je sloţité, protoţe je 

to koncept příliš komplexní na to, aby bylo snadné jej definovat (Fiske (1990); Samovar 

a Mills (1995); Watson a Hill (2012); Mikuláštík (2010)). Fiske (1990, s.2) ve svém díle 

Introduction to Communication Studies definuje komunikaci jako „sociální interakci 

skrze sdělení“. Samovar a Mills (1995, s.8) zase předkládají definici, ve které tvrdí, ţe 
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„pojem komunikace zahrnuje všechny metody zprostředkování/předání jakékoliv 

myšlenky nebo pocitu druhým lidem“. Slovníková definice komunikaci shrnuje jako 

„předávání nebo výměna informací skrze mluvení, psaní nebo využitím jiného média“ 

(Oxford Dictionary). Dance a C. Larson (cit. ve Watson a Hill, 2012) zkoumali přes sto 

definic komunikace a ač se různily, společný měly pohled na komunikaci, jako na 

proces.   

 

Ačkoliv definice komunikace se různí s ohledem na teoretický rámec, pro který jsou 

vytvořeny, vţdy obsahují pět základních faktorů: podavatele, příjemce, způsob nebo 

prostředek komunikace, sdělení, a účinek. Jinak řečeno komunikace je proces, v rámci 

nějţ podavatel vysílá zakódované sdělení skrze komunikační kanál příjemci, který jej 

dekóduje a interpretuje, a vyšle signál zpět podavateli, resp. poskytne zpětnou vazbu. 

Tomuto způsobu přenášení informace od podavatele k příjemci se věnovali např. Harold 

Lasswell (1948), Shannon a Weaver (1949) nebo Osgood a Schramm (1956) ve svých 

komunikačních modelech (Watson a Hill, 2012; Fiske, 1990). Tyto faktory popsal 

Harold Lasswell v jeho definici komunikace jako „někdo říká něco, někomu, nějakým 

kanálem a s nějakým účinkem“ (Lasswell cit. v Jirák a Köpplová, 2009, s.27).   

 

1.1 Sociální komunikace 

 

Komunikace je obecně výměnou informací mezi ţivými organizmy, nicméně pojem 

sociální komunikace jiţ zahrnuje výměnu informací pouze mezi lidmi, mezi členy 

společnosti; jedná se tedy o mezilidskou komunikaci (Vymětal, 2008; Leško, 2008). 

Sociální komunikaci můţeme dále dělit na tři elementární druhy, a to na komunikaci 

ústní (rozhovor, porada), písemnou (email, zápis z porady) a vizuální (graf, leták) 

(Vymětal, 2008).  

 

1.2 Mezikulturní komunikace 

 

Téma této práce se zaměřuje na mezikulturní komunikaci, tedy komunikaci, ve které 

adresát a příjemce sdělení pocházejí z odlišného kulturního prostředí, které je nějakým 

způsobem ovlivňuje.  
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Lustig a Koester, uznávaní američtí profesoři vyučující mezikulturní komunikaci, 

předkládají definici, která ve své podstatě propojuje koncept komunikace a kultury. 

Definují komunikaci, jako „symbolický, interpretační, transakční, kontextuální proces, 

ve kterém lidé tvoří sdílené významy“(Lustig, Koester, 2003, s. 10). Tato definice je pro 

vymezení pojmu komunikace v mezikulturním prostředí stěţejní, a proto níţe rozeberu 

její jednotlivé části. 

 

Lustig a Koester (2003) tvrdí, ţe komunikace je symbolická, protoţe lidé mezi sebou 

sdílejí verbálně a neverbálně významy svého chování. Jako příklad zmiňují neverbální 

akt, při kterém se lidé loučí pouţitím specifického pohybu/mávnutí ruky. Tedy pouţijí 

symbolu, jako způsobu komunikace s ostatními. Druhý segment definice popisuje 

komunikaci jako interpretační. Tím je myšleno, ţe komunikace je proces interpretace 

významů symbolů a porozumění komunikovanému obsahu. Další segment 

charakterizuje komunikaci jako transakční proces. Komunikace je tedy chápána jako 

synchronní interakce mezi lidmi, ve které účastníci komunikačního aktu vysílají a 

přijímají sdělení (Lustig, Koester, 2003, s. 10-15).  

 

Další vlastností komunikace podle Lustiga a Koestera (2003) je její kontextuálnost.  

Autoři vymezují pojem kontext jako „fyzické, sociální a interpersonální prostředí 

v rámci, kterého probíhá výměna sdělení“ (Lustig, Koester, 2003, s. 16). Jinými slovy to 

znamená, ţe je komunikace ovlivněna místem a sociálním prostředím, ve kterém se 

odehrává, a vzájemným vztahem všech účastníků komunikace. Jako další aspekt 

komunikace je proces samotný. Podle autorů je komunikace neustálým procesem, ve 

kterém se věci „mění, pohybují, vyvíjejí a rozvíjejí“ (Lustig, Koester, 2003, s. 17).  Za 

vymezením pojmu mezikulturní komunikace stojí myšlenka autora práce, ţe kultura, 

z níţ adresát a příjemce pocházejí, hraje v sociální komunikaci a v rámci mezinárodní 

organizace důleţitou roli.  

Následující část práce vymezí typy a formy komunikace, především komunikaci 

organizační, které se tato práce věnuje. 
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1.3 Typologie komunikace  
 

Mezilidskou komunikaci můţeme rozdělit na několik typů. Rozlišení jednotlivých typů 

se podle Jiráka a Köpplové (2009, s.38) řídí čtyřmi parametry, které jsou specifické pro 

určitý typ komunikačního chování: „(1) míra individualizace, (2) míra 

institucionalizace, (3) počet účastníků komunikace a (4) míra vztahu, resp. 

rovnosti/nerovnosti mezi účastníky“. Pro kaţdý typ komunikace je specifické určité 

komunikační chování, podle kterého dále rozlišujeme komunikaci intrapersonální, 

interpersonální, skupinovou, meziskupinovou, organizační, a celospolečenskou.  

 

1.3.1 Intrapersonální komunikace 

 

Intrapersonální komunikace se vyznačuje komunikací s vlastní osobou a mívá 

nejrůznější charakter od vnitřních monologů, přes samomluvu, po strukturovaný dialog. 

Patří sem např. myšlení, psaní blogu, hodnocení sebe sama, zpívání si ve sprše, nebo 

vytváření upomínek v kalendáři (Jirák, Köpplová, 2009). 

 

1.3.2 Interpersonální komunikace 

 

Zatímco při intrapersonální komunikaci si jedinec vystačí sám, při interpersonální 

komunikaci je jiţ nezbytná druhá osoba. Pro interpersonální komunikaci je 

charakteristická interakce mezi dvěma aţ třemi osobami, téţ nazývaná „dyadická“ a 

„triadická“. Tento typ komunikace má většinou formu rozhovoru, vzájemného 

ovlivňování a sdělování informací, a je neformální. Všichni účastníci komunikace 

poţadují komunikační rovnost a z toho pramení i dodrţování podmínek při výměně rolí 

v komunikaci, např. ţe si vzájemně neskáčou do řeči. Do interpersonální komunikace 

mimo rozhovor spadá i komunikace zprostředkovaná sekundárním médiem, jako např. 

psaní SMS, emailů, nebo telefonický hovor (Jirák, Köpplová, 2009). 

 

1.3.3 Skupinová komunikace 

 

Dalším typem je skupinová komunikace vyznačující se komunikací v dané skupině o 3 

aţ 15ti osobách, jako je např. sportovní tým, rodina nebo skupina kolegů v práci. 
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Skupinová komunikace vyuţívá prvky interpersonální komunikace, jako je dialogičnost, 

nicméně se v ní projevuje větší hierarchie mezi aktéry komunikace a s ní spojená i 

rozdílná míra formálnosti. Rozdělení rolí se tak řídí postavením členů v rámci skupiny. 

Například ve sportovním týmu má pak větší autoritu v řízení komunikace trenér 

druţstva (Jirák, Köpplová, 2009). 

 

1.3.4 Meziskupinová komunikace 

 

Dalším typem je meziskupinová komunikace, pro kterou je charakteristická komunikace 

mezi skupinami, např. sportovními týmy nebo táborovými druţstvy. Tento typ 

komunikace je opět především mluvený, ale míra formalizace komunikace je vyšší 

(Jirák, Köpplová, 2009). 

  

1.3.5 Organizační komunikace 

 

Následujícím typem je organizační komunikace, typ komunikace, kterému se v této 

diplomové práci budu věnovat. V rámci organizační komunikace se veškerá 

komunikace odehrává uvnitř organizace nebo firmy. Tato komunikace se vyznačuje 

„vysokou mírou institucionalizace a hierarchie“ a vychází z představy, ţe 

„v komunikaci se organizace ustavují a reprodukují“ (Jirák, Köpplová, 2009, s. 39). Pro 

tento typ komunikace jsou typická hierarchická rozdělení rolí (nadřízený - podřízený), 

převáţně psaná a málokdy dialogická komunikace. Zpětná vazba je vyţadována, 

nicméně moţnosti dialogu jsou omezené. Kvůli hierarchickému rozdělení rolí se tato 

komunikace vyznačuje i silnou nerovností komunikačních aktérů. Komunikace je ve 

vysoké míře standardizovaná a předpřipravená. Za osobité typy organizační komunikace 

můţeme označit např. formuláře, nebo interní dotazníky (Jirák, Köpplová, 2009). 

 

1.3.6 Celospolečenská komunikace 

 

Posledním, avšak neméně důleţitým, typem komunikace je komunikace 

celospolečenská. Veškerá komunikace je potencionálně dostupná všem členům dané 

společnosti nebo alespoň její velké skupině. Je primárně komunikací jednosměrnou a 
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moţnosti zpětné vazby jsou buď zcela vypuštěny, nebo odsunuty v čase (Jirák, 

Köpplová, 2009).  

Četnost a komplexnost jednotlivých typů komunikace uspořádal Denis McQuail v jeho 

pyramidě komunikace (viz. Obr. 1.) (Jirák, Köpplová, 2009).  

 

 

  

Obr. 1. Komunikační pyramida, převzato z McQuail (2010, s. 18) 

 

V průběhu novodobých dějin se, podle Vymětala (2008) k výše zmíněné typologii 

komunikace přidaly nové pojmy, jako např. komunikace „autora se čtenářem, člověka 

s počítačem, čtenáře s textem“, nebo komunikace „manipulativní, dyadická, dotyková, 

emailová, intrakulturní“(s. 25), a další.  
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1.4 Neverbální komunikace 

 

Komunikace obecně nezahrnuje pouze verbální obsah, ale také obsah neverbální. 

Neverbální komunikace je přenos informace/zprávy jiným neţ psaným nebo mluveným 

způsobem (Watson a Hill (2003); Knapp, Hall a Horgan (2013); Krüeger (2008)). Mezi 

neverbální projevy komunikace můţeme zařadit např. proxemiku, haptiku, mimiku, 

nebo gesta (Krüeger, 2008).  

 

1.5 Funkce komunikace 
 

Komunikace vzniká za nějakým účelem, ţe někdo chce něco někomu komunikovat. 

Aby byla komunikace efektivní, musí mít svůj cíl. Tabulka 1. níţe shrne funkce 

komunikace a její cíle, jak je popsali Vymětal (2008) a Mikuláštík (2010).  

 

Tabulka 1. Funkce komunikace podle Vymětala (2008) a Mikuláštíka (2010) 

Funkce 

komunikace 
Účel komunikace 

Informativní předávání informací, dat, informování 

Instruktivní 
rozšířená informační funkce o doplnění o 

návody/metody/postupy 

Přesvědčovací iniciovat změnu názoru, hodnot, přesvědčení, postojů  

Posilovací, 

motivující 
posilovat pocity sebevědomí, pocity potřebnosti 

Zábavná vyplnění času zábavním obsahem, pobavit, odreagovat  

Vzdělávací 
čerpá z informativní a instruktivní funkce, častá v institucích, 

sebevzdělávání 

Socializační, 

integrující 
vzbudit pocity sounáleţitosti, vytváření mezilidských vztahů 

 

 

Jedním z důleţitých cílů komunikace patří i vytváření dobrého vztahu mezi 

komunikátory. Funkce komunikace není vţdy zjevná, v reálné komunikaci se funkce 

prolínají a někdy jedna funkce maskuje druhou (např. zdánlivě informativní 

komunikace můţe být ve skrytu přesvědčovací komunikací) (Jiřincová, 2010, s. 21).  
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1.6 Složky procesu komunikace 
 

Kaţdý proces komunikace sestává z několika pevných sloţek, které jsou přítomny při 

kaţdé komunikaci. Těmito sloţkami jsou komunikátor, komunikant, komuniké, 

komunikační jazyk, komunikační kanál, zpětná vazba, komunikační prostředí, a kontext 

(Mikuláštík, 2010). Níţe rozebereme jednotlivé sloţky. 

 Komunikátor – ten, který vysílá zprávu; do zprávy promítá svoji osobnost, 

zkušenosti, emoční rozpoloţení; vysílané informace mohou být neúplné, 

podjaté, ovlivněné jeho funkcí; chce být pochopen, vyslechnut, chce změnit 

chování druhých. 

 

 Komunikant – ten, který zprávu přijímá; vnímání zprávy je ovlivněno vlastním 

emočním stavem, vztahem ke komunikátorovi, zkušenostmi; očekává, ţe sdílejí 

s komunikátorem stejný způsob kódování, coţ je mylný dojem; měl by být 

připraven naslouchat, ptát se, dát zpětnou vazbu. 

 

 Komuniké – vyslaná zpráva; v podobě verbálních a neverbálních symbolů; můţe 

dojít k nepochopení zprávy způsobené odlišným kontextem nebo kulturou 

komunikátora a komunikanta, nepochopením abstraktních nebo neverbálních 

symbolů, nebo komunikačním šumem. 

 

 Komunikační jazyk – jazyk, ve kterém byla zpráva komunikována; i kdyţ můţe 

být komunikační jazyk známý pro oba komunikující, ne vţdy si rozumějí; 

důleţitou roli zde hraje kódování a dekódování zprávy; dekódování zpráv je 

sloţité zejména při komunikaci mezi odlišnými kulturami.   

 

 Komunikační kanál – prostředek, kterým je daná zpráva vysílána; při 

komunikaci face-to-face jsou těmito kanály např. zvuky nebo neverbální 

projevy; zprostředkovaná komunikace (např. email, telefonování) je od těchto 

neverbálních projevů oproštěna. 
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 Zpětná vazba (feedback) – reakce na přijaté sdělení ve formě interpretace; nabízí 

informace o tom, jak zprávu komunikant pochopil; bývá zpravidla podceňována 

její důleţitost.  

 

 Komunikační prostředí – prostředí, ve kterém se komunikace odehrává; 

ovlivňuje jak komunikátora, komunikanta, tak komuniké, a můţe působit jako 

komunikační šum (např. interní, psychický nebo sémantický).  

 

 Kontext -   rámec, ve kterém probíhá komunikace; má vnitřní (to, co se odehrává 

v nás) a vnější (to, jak na nás působí vnější vlivy) sloţku; to, co na nás působí, 

označujeme jako kontextovou modalitu (Mikuláštík, 2010, s. 24-28). Mikuláštík 

(tamtéţ) rozlišuje tyto stimulační vjemy: 

o Čas 

o Prostor 

o Emoční naladění 

o Mezilidské vztahy 

o Míra shody v jazyku dorozumívání  

o Stereotypy 

o Záměry a motivace 

o  Sociální situace 

o Věk a pohlaví účastníků komunikace 

o Pozice účastníků z hlediska moci, kvalifikace, společenské role (převzato 

z Mikuláštík, 2010, s. 26) 

 

Přenosem informací nevyhnutelně dochází ke zkreslování obsahu. Mikuláštík (2010) 

tvrdí, ţe „čím více je mezistupňů při zprostředkování informací, tím větší je zkreslení 

obsahu informace“ (s. 26). Komunikace ovšem není pouze mluvení, ale především 

naslouchání. Mikuláštík (tamtéţ) shrnuje poměr mluvení a naslouchání v rámci 

komunikace následovně: 

 Naslouchání 45 % 

 Mluvení 30 % 

 Čtení   16 %   

 Psaní   9 % 
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2. Interní komunikace 
 

Firemní, vnitropodniková, interní, vnitřní komunikace se zaměstnanci, nebo také 

organizační komunikace, to jsou synonyma pro komunikaci s veřejností v rámci 

organizace. Aby organizace dobře fungovala, a tedy generovala zisk, je důleţité, aby 

všem oddělením a zaměstnancům byly správným způsobem a včas komunikovány 

všechny nezbytné informace k efektivnímu výkonu jejich práce (Tariszka-Semegine, 

2012). Literatura zmiňuje, ţe aţ 60% všech problémů s řízením organizace je 

způsobeno nedostatkem nebo nevhodnou interní komunikací (Vymětal, 2008).  

 

Důleţitým dokumentem pro interní komunikaci v organizaci je norma ČSN EN ISO 

9001:2001 – Systém managementu jakosti. Jednou z jejích částí je norma Interní 

komunikace. Tato norma poţaduje, aby vrcholný management vytvořil potřebné 

komunikační kanály v rámci organizace a zajistil „fungování komunikace“ (Pavlečka a 

Voborská, 2009). Norma poukazuje na důleţitost forem interní komunikace (hromadné 

emaily, firemní časopis, intranet apod.), ale také na efektivní fungování této 

komunikace. Důleţitou roli pro efektivní interní komunikaci hraje přemístění interní 

komunikace do blízkosti vrcholného managementu, aby lidé zajišťující interní 

komunikaci měli bezprostřední přístup k informacím (tamtéţ, 2009).   

 

Interní komunikaci v organizaci definuje Cutlip (cit.v Tariszka-Semegine, 2012) jako 

„identifikaci, vytváření a udržení vzájemně výhodného spojení mezi organizací a 

zaměstnanci, na němž závisí úspěch nebo neúspěch firmy“ (s. 87.). Komunikace musí 

fungovat napříč všemi směry a otevřeně (např. s vedením). Interní komunikace je tak 

podle Vymětala (2008) „nástrojem, jehož pomocí se vytváří v organizaci prostředí, 

které všestranně podporuje dosahování pracovních výkonů a podporuje snahy neustále 

se zlepšovat a plnit strategické cíle organizace“ (s. 263). Fungování interní komunikace 

zaloţené na vzájemné otevřené komunikaci, porozumění a společných cílech definuje i 

Holá (2006, s.8): 

 

„Vnitrofiremní komunikace znamená v podstatě komunikační propojení útvarů 

firmy, které umožňuje spolupráci a koordinaci procesů nutných pro fungování 

firmy a dostatečnou motivaci všech pracovníků. Není to však pouhé předávání 
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informací. Interní komunikace zahrnuje i utváření a vyjasňování názorů a 

postojů, chování managementu i pracovníků. Zahrnuje i mimoslovní spojení a 

přenosy informací, probíhající ve všech směrech fungování firmy, mezi 

managementem a pracovníky, mezi manažery navzájem, mezi jednotlivými 

pracovníky a pracovními týmy v oficiálních i neoficiálních vztazích.“ 

 

Interní komunikace má podle Vymětala (2008) v rámci organizace za úkol plnit tyto 

elementární funkce: 

 Výměnu potřebných informací mezi zaměstnanci 

 Rozlišení členů společnosti od nečlenů  

 Informování manaţerů a zaměstnanců o cílech organizace 

 Přesvědčování manaţerů a zaměstnanců o cílech organizace 

 Motivace manaţerů a zaměstnanců k nacházení nových řešení  

 

2.1 Historie interní komunikace 
 

Z historického hlediska není řízená komunikace v organizaci ničím novým, ačkoli je 

brána jako relativně nová disciplína. Cornelissen (2004) tvrdí, ţe kdykoli na sobě byli 

lidé vzájemně závislí, aby mohli splnit zadanou práci nebo úkol, tak vlastně tvořili 

určitý druh organizace. Formování takové organizace, ať uţ se jednalo o klany, rodiny 

nebo feudální struktury, vyţadovalo vzájemnou komunikaci. Modernizace společnosti 

pomohla k vytvoření komplexních organizací, které vyţadovaly specifickou 

komunikaci. S nástupem průmyslové revoluce, nejdříve ve Spojených státech a Velké 

Británii, se ve velkých organizacích objevuje potřeba osoby, která bude komunikaci 

zaštiťovat. V tomto období začínalo být velkým korporacím jasné, ţe efektivní 

komunikaci mohou vést jen zkušení odborníci v této oblasti. Proto firmy na pozice 

zaštiťující interní komunikaci najímaly ţurnalisty, odborníky z oblasti reklamy a public 

relations (Cornelissen, 2004). 

 

„Menší firemní rozhodnutí by měli provádět vedoucí pracovníci, ale velké změny 

by měly být rozhodnuty celou skupinou. Všichni musí mít možnost se k dané věci 

vyjádřit, aby se tak předešlo šeptandě.“ (Smith, s. 10, 2008) 
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1. období 2.období 3.období

Předchůdce pracovně-právní vztahy žurnalistika marketing

Cíle komunikace  zlepšení morálky předat informace implementovat strategie

Důraz na jednotlivce fakta organizaci

Orientace na přátelství doručování zpráv pomoc vedoucím pracovníkům

Přístup k zaměstnancům vřelý, osobní chladný, skeptický orientovaný na byznys

Zaměření na lidi události, aktivity strategické cíle společnosti

Evoluce komunikace se zaměstnanci

(volně přeloženo a převzato ze Smith, s. 11, 2009)

Tato myšlenka nepochází z 20. století, kdy byl patrný rozmach interní komunikace, 

nýbrţ od Svatého Benedikta, mnicha, který ţil v 6. století. V současné době je často 

citován agenturami, které si firmy najímají na teambuildingové akce (Smith, 2009). 

 

Článek v souboru Communication world od autora Michaela C Brandona se věnuje třem 

obdobím vývoje a zaměření interní komunikace (viz.Tabulka 2.). Ačkoli jednotlivá 

období nemají přesná označení, jsou datována. Autor zmiňuje, ţe mnoho organizací se 

v rámci interní komunikace stále pohybuje v 1. a 2. období. (Smith, 2009).   

 

Tabulka 2. Vývoj komunikace v rámci organizace 

 

Zatímco na 1. období bylo nahlíţeno, jako na období expertů v pracovně-právních 

vztazích, jejichţ intencí bylo poskytnutí uznání a následné zlepšení pracovní morálky 

zaměstnanců; 2. období se vyznačovalo přílivem novinářů do organizací. S sebou často 

přinášeli hodnoty z novinářských redakcí a práci pro organizaci chápali, jako předávání 

informací o fungování organizace zaměstnancům. Ve 3. období je patrné rozšíření 

interních průzkumů zaměřujících se na interní komunikaci. Zavedení průzkumů odráţí 

rostoucí vnímání komunikace jako obousměrného procesu předávání informací (Smith, 

2008).  

 

 

2.2 Typy interní komunikace v organizaci 
 

Obecně se v kaţdé organizaci setkáváme s několika druhy komunikace, které jsou více 

či méně v organizaci zastoupeny. Mezi typy interní komunikace patří komunikace 

sestupná, vzestupná, horizontální, diagonální, formální, neformální, a dále neverbální a 

písemná (Vymětal, 2008). Níţe rozebereme tyto jednotlivé typy. 
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Sestupná komunikace – směr komunikace od vedení k podřízeným; nejčastěji ve formě 

manuálů, interních dopisů, nařízení, zápisů z porad, nebo prohlášeními; 

 

Vzestupná komunikace – tok komunikace vzhůru, tedy od podřízených k nadřízeným; 

nejčastěji formou otevřených diskuzí na poradách, schůzích, zprávami; 

 

Horizontální komunikace – komunikace zaměstnanců stejného postavení v organizaci 

nebo členů jednoho týmu; neformální spontánní koordinace činností; často se u ní 

podceňuje myšlenka, ţe tým tvoří všichni pracovníci; 

 

Diagonální komunikace – nejméně uţívaná; komunikace napříč organizací bez ohledu 

na hierarchii (obchází nadřízené); 

 

Formální komunikace – informuje o fungování a vnitřních chodu společnosti; 

identifikace zaměstnance se společností; vytváření a upevňování loajality zaměstnanců; 

 

Neformální komunikace – neformální komunikace mezi zaměstnanci; šíření informací 

a „informací“ (drbů, klepů, pomluv), které ovlivňují chod organizace; lze ji eliminovat 

včasným a efektivním informováním; vrcholový management tuto komunikace většinou 

nevnímá a ani neovlivňuje, slouţí pouze zaměstnancům, ne společnosti; 

 

Verbální komunikace – nejrozšířenější způsob komunikace; cení se úspora času, 

okamţitá zpětná vazba a vysoká míra pochopení sdělení; 

 

Písemná komunikace – funguje jako doklad o komunikaci, proto bývá upřednostňována 

před verbální komunikací; 

 

Účinnost forem komunikace závisí na tom, v jaké situaci jsou pouţity. Jako 

nejefektivnější se v rámci interní komunikace dlouhodobě jeví komunikace tváří v tvář, 

která svým dialogovým charakterem nechává zaznít obě komunikující strany a 

umoţňuje okamţitou zpětnou vazbu a vyšší míru pochopení; avšak je časově náročná 

(Vymětal, 2008).  
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Funkční a efektivní interní komunikace by měla podle Mikuláštíka ( s. 216 – 217, 2003) 

splňovat následující podmínky: 

 zaměstnanci znají podnikové cíle, jsou seznamováni s jejich změnami stejně tak 

jako s názory vedení na aktuální záleţitosti, 

 nejsou kladeny překáţky neformální komunikaci a do určité meze je tolerována i 

nepracovní komunikace, 

 jsou posilovány pozitivní postoje a vztahy, 

 nadřízení znají potenciál jednotlivců svého týmu, 

 vedoucí pracovníci znají pracovní kompetence jednotlivců svého týmu a jejich 

práci koordinují a organizují, 

 kaţdý jednotlivec zná cíle a záměry svého týmu, 

 kaţdý pracovník ví, co má dělat, co se od něj očekává a co má opravdu dělat, 

 na všech úrovních je poskytována zpětná vazba, se kterou souvisí 

i ujišťování o vzájemném pochopení, 

 při spolupráci jsou všichni vzájemně informováni, 

 nevyskytuje se velká míra autoritativnosti a zdůrazňování moci, které efektivitu 

komunikace sniţují, 

 pracovník je loajální vůči podnikovým a skupinovým cílům a identifikuje se 

s nimi. 

 

K umoţnění funkční komunikace se zaměstnanci úzce souvisí výběr vhodného 

komunikačního prostředku a především mnoţství dostupných komunikačních kanálů 

v organizaci. 

 

2.3 Komunikační kanály uvnitř organizace 

 
Komunikace v rámci organizace, ať uţ od vedoucích manaţerů k řadovým 

pracovníkům, distributorům nebo investorům, je často anonymní a má masový 

charakter (vyuţívání hromadných emailů s hlavičkou odesilatele v podobě ‚HR 

oddělení‘ apod.), je unifikovaná a často postrádá srozumitelnost. Základním prvkem 

úspěšné komunikace je srozumitelnost a jednoduchost sdělení. Organizace mají 

tendenci pouţívat převáţně hromadné emaily a v nich naučené věty a opakující se 
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sdělení (např. informace o nových zaměstnancích) jednoduše replikovat a do stávajícího 

vzoru jen vkládat nové informace. Taková sdělení postrádají originalitu a často 

zapadnou v mnoţství (důleţitějších) pracovních emailů. Vhodně zvolené komunikační 

prostředky proto mohou zefektivnit interní komunikaci (Mikuláštík, 2003; Vymětal, 

2008). 

 

Mezi nejčastější komunikační prostředky v organizaci patří: 

 Rozhovor, diskuze v rámci týmu, porada (i napříč odděleními) 

 Telefonický rozhovor, telekonference 

 Firemní časopis, nástěnky, dotazníky 

 Online komunikace (emaily, webové stránky), video film 

 Exkurze, pracovní stáţe, kulturní, společenské akce, vzdělávání 

 Firemní rituály, tradice společnosti, významné události, firemní snídaně 

 Firemní strategie, vize, mise, cíle, symboly a loga společnosti, dress code 

 Úspěchy a neúspěchy společnosti a jejich prezentace, krizová komunikace 

 Pracovní podmínky, firemní kultura, organizace práce, firemní struktura 

(upraveno podle Vymětala, 2008, s. 265-266, a Mikuláštíka, 2010, s. 123). 

 

Mikuláštík (2010) shrnuje základ úspěchu vnitropodnikové komunikace následovně: 

 

„Komunikační proces je úspěšný tehdy, když podporuje spolupráci a dosažení 

cíle. Nezbytná je osobní identifikace a motivace zúčastněných osob, pozitivní 

vztahy, důvěra a otevřenost, úspěšné řešení problémů a dosahování 

hospodářských výsledků„ (s. 122). 

 

Aby byla interní komunikace úspěšná, je potřeba, aby zaměstnanec chápal svoji roli 

v organizaci a byl dostatečně motivován. Toho se dá docílit personalizovanou 

komunikací vyuţívající rozmanité druhy komunikačních kanálů rozdílným avšak 

motivujícím a poutavým způsobem tak, aby se zaměstnanec cítil být vtaţen do dění, 

jako hodnotný člen organizace. V procesu vytváření komunikační strategie je ovšem 

potřeba zamyslet se nad potencionálními bariérami, které se mohou v procesu 

komunikace objevit.  
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2.4 Komunikační bariéry 
 

V procesu komunikace se běţně setkáváme s komunikačními bariérami. Ty můţeme 

charakterizovat jako překáţky, které je nutné během komunikace zdolat nebo které nám 

nedovolují komunikaci uskutečnit. Stejně jako u komunikačního šumu, rozlišujeme 

komunikační bariéry na fyzické, fyziologické, psychické, sémantické, interní, a externí. 

V některých situacích je moţné prolínání komunikačních bariér a šumů (Vymětal, 

2008).  

 

Mezi převládající bariéry k efektivní komunikaci v organizaci patří: 

 Nevhodná komunikace 

 Nesprávné kódování nebo dekódování 

 Nevhodně zvolené médium 

 Neúspěšná zpětná vazba 

 Rozdíly mezi lidmi a mezi postavením v organizaci 

 Nevhodně zvolený slovník 

 Konflikty v osobní rovině 

 Slabé stylistické dovednosti 

 Rozptýlení/vlivy vizuální, zvukové, fyzické, fyziologické 

 Kulturní problémy 

(upraveno podle Vymětala, 2008, s. 37-38) 

 

Britský psycholog a sociolog Lee Hopkins (http://www.leehopkins.com/organizational-

communication-barriers.html) vymezil šest komunikačních bariér, které komplikují 

přenos sdělení v rámci organizace. Jsou jimi špatná komunikační struktura, mdlé 

předání (zprávy), uţití nevhodného komunikačního kanálu, nejasná nebo víceznačná 

zpráva, špatně zvolená cílová skupina, a rušivé prostředí. Špatnou komunikační bariéru 

Hopkins chápe jako nedodrţení základní struktury textu v podobě úvodu, statě a závěru. 

Tato struktura by měla být dodrţována, ať uţ se jedná o email, telefonický hovor, 

internetový příspěvek, nebo přednes před zaměstnanci.   

 

Vedle struktury komunikace je důleţité i předání nebo podání informace. Nejčastější 

chybou je mdlé, nezajímavé vyznění zprávy, které často brání příjemci zprávu pochopit 

nebo ji alespoň dočíst/doposlechnout. Takové vyznění zprávy Hopkins přirovnává ke 
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špatně přednesenému vtipu, který tak ztratí na vtipnosti a pointě. Nevhodně uţitý 

komunikační kanál je další častou bariérou v efektivní interní komunikaci. Pro kaţdý 

jeden druh informace je vhodné jiné médium. Pokud firma potřebuje komunikovat 

obsáhlé firemní výsledky za uplynulý rok, obyčejná prezentace nabitá grafy a číselnými 

tabulkami nebude zrovna vhodná. Firma musí dále brát v potaz, ţe ne všechna 

komunikovaná sdělení jsou pro všechny zaměstnance, a ţe jednotliví zaměstnanci nebo 

oddělení preferují jiný druh komunikačního kanálu (Hopkins, 

http://www.leehopkins.com/organizational-communication-barriers.html). 

 

Nejasná sdělení se podle autora objevují nejčastěji v hromadné firemní emailové 

komunikaci. Firmy komunikují velmi komplexní sdělení, která v sobě nesou několik 

druhů informací, např. na různých úrovních důleţitosti. Hopkins 

(http://www.leehopkins.com/organizational-communication-barriers.html) zmiňuje 

příklad, kdy v jedné emailové zprávě zaměstnanec dostává informace o jeho roli v rámci 

nového projektu a zároveň informace o konání firemního pikniku. Dvě informace 

s odlišným stupněm důleţitosti mohou fungovat jako bariéra například v tom, jak je 

bude příjemce vnímat, a kterou z nich si zapamatuje. Jako další komunikační bariéru 

autor předkládá výběr vhodných příjemců dané zprávy. Například finanční výsledky 

organizace prezentované v komplexních grafech během celofiremní schůzky nemusí být 

stejně pochopeny zaměstnanci z oddělení financí a z oddělení logistiky. Kaţdé oddělení 

vnímá svoji roli v rámci organizace odlišně a orientuje se především na svoje oddělení a 

výsledky v rámci něj, proto takto komplexní sdělení nemusejí všichni zaměstnanci 

pochopit.  

 

V neposlední řadě hraje svoji roli v komunikaci i prostředí, ve kterém se akt odehrává. 

Pokud jsou přítomny šumy nejrůznějšího původu, komunikované sdělení nemusí být 

přeneseno s takovým efektem, jako bylo zamýšleno odesílatelem. Rušivými elementy, 

které zabraňují efektivnímu přenosu informace, jsou například okolní hluk, simultánní 

konverzace některých zaměstnanců, příchozí hovory, které vyrušují během čtení 

informace, nízká koncentrace, výpadky internetového spojení během online prezentace, 

přetopená nebo naopak chladná místnost, a mnoho dalších (Hopkins, 

http://www.leehopkins.com/organizational-communication-barriers.html).  
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Komunikační pasti a rady, jak se jim vyhnout zmiňuje i Urban (2007). První 

komunikační pastí je mlhavý ţargon, který firmy v komunikaci se zaměstnanci 

pouţívají. Jedná se o uţívání odborných termínů, které znějí akademicky a mají navodit 

pocit důvěryhodnosti. Nicméně takové sdělení zaměstnanec nemusí pochopit nebo 

můţe naopak vyvolat nedůvěru. Proto autor doporučuje vytvářet sdělení jasná a 

přímočará. Další potenciální bariérou je napodobování komunikace někoho jiného nebo 

uţívání standardizované komunikace. To se projevuje v pouţívání stejných struktur 

emailů nebo prezentací, které vytváří uniformní dojem a příjemci je často nečtou. Autor 

proto doporučuje vloţit do komunikace více vlastní osobnosti a originality.  

 

K napodobování komunikace se váţí i další komunikační bariéry a těmi jsou nudná 

sdělení a nedostatek emocionality. Podle autora do této kategorie spadají sdělení, která 

jsou příliš obecná a zahlcují zaměstnance nepodstatnými informacemi. Doporučuje se 

tedy vytvářet sdělení zajímavým způsobem, vloţit do něj více emocí a komplexní 

informace, například numerické tabulky nebo grafy, doplňovat názornými příklady. 

Vytváření tlaku na zaměstnance můţe být další komunikační pastí, do které se 

komunikátor můţe dostat. Pracovníci na vedoucích pozicích mají sklony 

ke zdůrazňování pozitivních a odmítání negativních informací a vyvíjí tak tlak na 

zaměstnance. Lidé obecně špatně přijímají věci, které jim jsou vnucovány, proto autor 

doporučuje, aby se otevřeně mluvilo i o neúspěších firmy. Jako poslední komunikační 

past autor zmiňuje manipulaci zaměstnanců. Manipulace ve formě filtrace nebo 

zastírání informací, přehlcené nebo naopak minimální komunikace, nebo pouţívání 

nejasných sdělení, uvádí zaměstnance do stavu nejistoty (Urban, 2007).  

 

2.5 Media richness theory 
 

V dnešním informačně nabitém světě jsou všechny firmy nelítostně odkázány na 

internet a online programy, které potřebují ke své kaţdodenní práci. Firmy vyuţívají jak 

on-line tak off-line komunikační kanály, nicméně kaţdý komunikační kanál se liší tím, 

jak je bohatý na informace. Media richness theory (teorie vícedruhových médií) autorů 

Dafta a Lengela, se věnuje výběru toho správného média pro kaţdou jednotlivou zprávu 

(Daft et al.,1987) 
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Tato teorie se věnuje výběru správného média pro jednotlivou zprávu, a to tak, aby bylo 

usnadněno, co nejsnazší pochopení předávané informace. Jednotlivé komunikační 

kanály mají odlišnou obsahovou kapacitu k přenosu informací (obsahově bohatých nebo 

chudých, v orig. “rich or lean“) a k přenosu odlišného mnoţství informací. Obr. 2. 

shrnuje „bohatost“ jednotlivých komunikačních kanálů, které pouţívají manaţeři pro 

komunikaci. Médium obsahově „bohaté“ umoţňuje pochopit informaci do hloubky a 

rychle. Obrázek řadí jednotlivé komunikační kanály na základě procesování 

nejednoznačných informací. Zároveň zahrnuje čtyři klasifikace médií: komunikace z očí 

do očí (face-to-face), telefonická komunikace (telephone), adresované dokumenty 

(addressed documents), a neadresované dokumenty (unaddressed documents)  (Daft et 

al., 1987).  

 

 

Obr. 2. Hierarchie rozdílně „bohatých“ médií. (převzato z Daft et al., 1987) 

 

„Bohatost“ kaţdého média podle Dafta (et al., 1987) závisí na čtyřech kritériích: zpětné 

vazbě (feedback), mnohočetných vjemech (multiple cues), jazykové rozmanitosti 

(language variety), a osobním zaměření (personal focus). 

 

Zpětná vazba – moţnost okamţité zpětné vazby nabízí prostor pro pokládání otázek a 

pro řešení problémů  
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Mnohočetné vjemy – součástí sdělení je i samotná fyzická přítomnost komunikátora, 

hlasový projev, gesta, mimika, slova nebo symboly   

Jazyková rozmanitost – přirozený jazyk má široký významový rozsah, např. čísla jsou 

významově jasnější a přesnější neţ jazyk; přirozený jazyk naopak pomáhá pochopit 

komplexnější myšlenky 

Osobní zaměření – zpráva, do které komunikátor přenesl i své pocity a emoce, můţe být 

lépe pochopena; zprávy tak mohou být přizpůsobeny situaci a potřebám publika (Daft et 

al., 1987) 

 

Komunikace z očí do očí je nejbohatší komunikační médium. Umoţňuje okamţitou 

zpětnou vazbu, upravení nebo vysvětlení sdělení. Jiné formy médií, např. upomínky, 

neumoţňují další rozvinutí myšlenky nebo potřebné úpravy. Tento druh komunikace 

umoţňuje zahrnutí emocí a vyuţití neverbální komunikace pro účely utváření směru, 

tónu, nebo délky komunikace. V porovnání s komunikací osobní, komunikace 

telefonická stále umoţňuje okamţitou zpětnou vazby, avšak jiţ nezahrnuje vizuální 

vjemy a neverbální gesta. Velký důraz je zde kladen na mluvený projev, tón, jazykovou 

vybavenost, a obecně na zvukové vjemy. Adresovaná, nebo cílená, psaná komunikace je 

v hierarchii bohatosti médií pod telefonickou komunikací. Psaná komunikace má 

pomalou zpětnou vazbu, přenáší se pouze psaný jazyk. Psané adresované dokumenty 

mohou být vytvořeny na míru adresátovi, jsou tak více osobní neţ anonymní 

zpravodaje. Poslední v hierarchii jsou neadresované dokumenty, tedy dokumenty psané 

formálním nepřirozeným jazykem adresované skupině nebo mase lidí, např. hromadné 

emaily, letáčky, nebo zpravodaje. Tato média jsou vhodná pro přenášení informací 

bohatých na měřitelný obsah, např. finanční analýzy, které jiţ postrádají prostor pro 

přirozený jazyk (Daft, et al, 1987).  

 

Autor dodává, ţe bohatost komunikačních kanálů a nejednoznačnost informací jsou 

v řízení komunikace provázané. Od vedoucích pracovníků se očekává, ţe zvolí právě to 

médium, které je vhodné pro komplexnost jejich sdělení. Pokud se obsah sdělení 

nevhodně spojen s určitým komunikačním médiem, poukazuje to na selhání 

v komunikaci (Daft, et al., 1987). 
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2.6 Maletzkeho komunikační model 
 

Pro pochopení procesu komunikace je třeba znát jeho sloţky a faktory ovlivňující 

všechny zúčastněné subjekty komunikačního aktu. Německý psycholog Gerhard 

Maletzke vypracoval komplexní model masové komunikace zahrnující jednotlivé 

sociálně psychologické faktory ovlivňující finální podobu sdělení. Maletzke ve svém 

modelu identifikuje různé druhy tlaků, kterým jsou vystaveni jak vysílatel, tak příjemce 

sdělení. Identifikuje komunikátora jako subjekt operující v rámci produkčního týmu, 

který zase operuje v rámci organizace, a je vystaven působení zákonů, pravidel a hodnot 

této organizace (McQuail, Windahl, 1981; Kunczik, 1995).  

 

V následující části práce rozebereme jednotlivé prvky Maletzkeho modelu. Tento model 

se ve své podstatě zaměřuje na proces komunikace v rámci mediální organizace, 

nicméně pro účel této práce jeho jednotlivé prvky vztáhneme k procesu komunikace 

v rámci organizace. 

 

Maletzkeho model sestává ze čtyř částí: komunikátora, sdělení, média, a příjemce. Ve 

vztahu k organizaci je komunikátor pověřená osoba vedením organizace ke správě 

interní komunikace, sdělením je komunikovaná informace, médiem jsou technická 

média pouţívaná v dané organizaci, a příjemci jsou zaměstnanci organizace. Protoţe 

Maletzkeho model umoţňuje zpětnou vazbu, přesun informací můţe probíhat i 

v opačném směru neţ bylo výše uvedeno. Maletzke dále identifikoval jako důleţitou 

část modelu tlak sdělení (pressures and constrainsts of the medium) mezi médiem a 

příjemcem. Tento aspekt má co dočinění s tím, jak dalece si jsou příjemci vědomi, ţe 

různá média vyţadují různé způsoby přizpůsobení se médiu ze strany příjemce 

(McQuail et al, 1981).  

 

Podle McQuaila (1981) má kaţdé médium své moţnosti a omezení, a charakteristiky 

kaţdého média určitým způsobem ovlivňují proţitek z vyslaného sdělení a vliv sdělení 

na příjemce. Zaměstnanec bude, například, jinak vnímat písemný záznam o schůzce a 

jinak její video záznam. Termín „medium is the message“ mediálního teoretika 

Marshalla McLuhana (1964) názorně ilustruje, jak velký význam v procesu komunikace 

má volba média pro přenos informace.  
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Obraz média, který si příjemce utváří, vytváří jistá očekávání od daného média a 

můţeme se domnívat, ţe zároveň ovlivňuje výběr obsahů, kterým bude příjemce 

věnovat pozornost, a způsob, jakým dané sdělení proţívá a jak na něj bude reagovat. 

Důleţitou roli v přijímání sdělení samozřejmě hraje i důvěryhodnost a prestiţ daného 

média (McQuail et al, 1981).  

  

V rámci organizace jsou nejčastějším komunikačním médiem hromadné interní emaily. 

Ty plní v organizaci především funkci informativní a umoţňují zpětnou vazbu (reakci 

na email). Vnímání jejich důleţitosti a prestiţe se pak odvíjí od komunikátora sdělení – 

ať uţ jím je oddělení lidských zdrojů, vrcholný management nebo přímo majitel firmy.  

 

Mimo jiţ zmíněné faktory, tlak sdělení a příjemcova představa o médiu, Maletzke 

identifikoval další faktory (Obr.3). Jsou jimi (1) obraz sebe sama (receiver‘s self 

image), (2) osobnost příjemce (receiver’s personality structure), (3) sociální vazby 

příjemce (receiver’s social context), a (4) příjemce jako člen organizace (receiver as a 

member of the public). Obraz sebe sama odkazuje k osobním hodnotám, postojům a 

rolím, které utvářejí schopnost přijímat sdělení. Tento aspekt podpořil i výzkum, který 

mimo jiné prokázal, ţe je pro lidi obtíţné přijmout sdělení, které je v rozporu 

s hodnotami, které zastávají (McQuail et al, 1981, s. 47-48).  
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Obr.3. Maletzkeho model – část příjemce, zobrazující faktory ovlivňující chování publika 

(převzato z McQuail et al, 1981, s. 48). 

 

Osobnost příjemce, jako další prvek Maletzkeho modelu, se zaměřuje na rozdíly 

v osobnostní rovině, jako jsou např. vzdělání, zkušenosti, postoje, věk, pohlaví atp. 

Sociální psychologové usuzují, ţe některé kategorie lidí jsou snadněji ovlivnitelné 

sdělením neţ jiné. Dalším aspektem modelu jsou sociální vazby příjemce. Sociální 

vazby jsou podmíněny komunitami nebo skupinami, v rámci nichţ jedinec ţije, nebo 

jednotlivci, se kterými je v kontaktu. Čím víc se jedinec ztotoţňuje s postoji a názory 

skupiny, tím menší je moţnost, ţe se nechá snadno ovlivnit názory, které se neshodují 

s názory skupiny (McQuail et al, 1981). 

 

Posledním, avšak neméně důleţitým prvkem modelu ze strany příjemce, je příjemce 

jako člen organizace. Situace, ve které jedinec přijímá sdělení, je jiná v rámci masy 

anonymních lidí a v rámci komunikace tváří v tvář. Člen masy nepojímá potřebu se 

k danému sdělení vyjadřovat (moţnosti takové zpětné vazby jsou také omezené), zato 

při komunikaci tváří v tvář je zpětná vazba ţádaná (McQuail et al, 1981). V následující 
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části se zaměříme na opačnou část komunikačního Maletzkeho modelu, a to na 

komunikátora.  

 

Na opačném pólu Maletzkeho komunikačního modelu se nachází komunikátor. I na něj 

působí různé vlivy (viz. Obr.4), těmi jsou: (1) tlak sdělení a média (pressure or 

constraint from the message and the medium), (2) představa sebe sama (communicator‘s 

self-image), (3) osobnost komunikátora (personality structure of the communicator), (4) 

sebevztaţení se ke skupině (communicator in the working team), (5) komunikátor jako 

člen organizace (communicator in the organization), (6) komunikátor pod tlakem 

veřejnosti (pressure casued by public character of media content), (7) komunikátor a 

jeho sociální vazby (communicator’s social environment). Komunikátor má obvykle 

mnohem více informací, neţ kolik nakonec sdílí s příjemcem. Proto musí vybrat pouhý 

vzorek z informací, které má a ten předat příjemci. Komunikátor má moţnost volby při 

rozhodování, jakou formu bude mít předávané sdělení, avšak je ovlivněn několika 

faktory. Jedním z nich je, stejně jako u příjemce, tlak sdělení a média. Tlak sdělení nutí 

komunikátora upravit sdělení podle jeho obsahu. Kaţdé médium pak komunikátorovi 

nabízí mnoho výzev, ale i omezení/tlaků (McQuail et al, 1981). 

 

 

 

Obr.4. Maletzkeho model – část komunikátora, zobrazující faktory ovlivňující obsah a tvorbu 

sdělení (převzato z McQuail et al, 1981, s. 51). 
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Dalším faktorem, který působí na komunikátora, je jeho představa sebe sama. Ta ovšem 

nezahrnuje pouze to, jak sebe a svou roli vnímá komunikátor, ale spíše, jak je on sám 

vnímán okolím. Jestli vidí sebe sama jako ‚zprostředkovatele událostí, stoupence 

nových myšlenek, nebo pouze jako zrcadlo událostí‘, a jestli mu tato role dovoluje nebo 

nedovoluje vloţit do sdělení i osobní hodnoty (McQuail et al, 1981, s. 49). S tímto 

faktorem souvisí i osobnost komunikátora, která ovlivňuje jeho chování. Autor 

například zmiňuje, ţe komunikátor usuzuje o tom, jaký je podle toho, jaká média nebo 

obsahy konzumuje (McQuail et al, 1981).  

 

Sebevztaţení se ke skupině je dalším prvkem Maletzkeho modelu, který nastiňuje, ţe 

komunikátor zřídka kdy pracuje sám. Pracuje především v rámci týmu, který ho 

v určitém směru limituje (všichni v týmu musí zastávat společné normy a hodnoty), a na 

kterém je informačně závislý (kolegové mu předkládají obsahy sdělení). Dalším prvkem 

je komunikátor jako člen organizace, který se zaměřuje na vlivy ze strany organizace, 

ve které komunikátor působí, jako je velikost společnosti, její cíle, nebo způsob 

vlastnictví. Všechny tyto faktory utvářejí kontext, který působí na komunikátora 

(McQuail et al, 1981). 

 

Komunikátor pod tlakem veřejnosti - jeden z posledních faktorů ovlivňujících 

komunikátora a tvorbu sdělení. Komunikace širší veřejnosti můţe být pro komunikátora 

stresujícím faktorem z toho důvodu, ţe jeho práce můţe být kontrolována kýmkoli 

z veřejnosti. Posledním ze zmíněných faktorů je komunikátor a jeho sociální vazby. 

Tento faktor je obdobný jak u komunikátora, tak u příjemce. Opět platí, ţe sociální 

vazby jsou podmíněny komunitami nebo skupinami, v rámci nichţ jedinec ţije, nebo 

jednotlivci, se kterými je v kontaktu. Tvorba obsahu a volba média je ovlivněna 

prostředím a týmem, v rámci kterého komunikátor pracuje (McQuail et al, 1981).  

 

Výše jsme představili oba póly Maletzkeho modelu, nicméně aby byl model kompletní, 

je nezbytné zmínit další faktory, a to příjemcovu představu o komunikátorovi a 

komunikátorovu představu o příjemci a spontánní zpětnou vazbu příjemce. McQuail 

(1981) zmiňuje, ţe při tvorbě kaţdého sdělení má komunikátor v hlavě obraz příjemce, 

nicméně problémy vznikají při komunikaci širšímu publiku, které je často heterogenní, 

a zpětná vazba, která by pomohla utvořit obraz o publiku, je minimální. Posledním 

faktorem je spontánní zpětná vazba. Jak jiţ bylo zmíněno, tento způsob jednosměrné 
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komunikace omezuje zpětnou vazbu na minimum a tím i omezuji získání adekvátního 

obrazu publika a jeho charakteristik (McQuail et al, 1981).  

 

Přesto, ţe se můţe zdát, ţe je Maletzkeho komunikační model jiţ zastaralý, zahrnuje 

několik důleţitých faktorů, které působí na obě strany komunikačního modelu. Tento 

model, ač primárně zaměřený na masovou komunikaci, lze pouţít i pro účely této práce: 

jako základ k analýze interní komunikace v organizaci. Podrobnosti o vybrané 

společnosti shrne následující část práce.  
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Praktická část 
 

V této části představíme zkoumanou společnost a její stávající interní komunikaci. Mezi 

jejími zaměstnanci bylo vedeno dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor a 

výsledky byly analyzovány. Výstupy budou předloţeny vedení zkoumané společnosti a 

vyuţity v praxi.  

 

3. Společnost American Logistics 
 

V praktické části diplomové práce představím zkoumanou společnost a shrnu poznatky 

o aktuálním stavu a uţívaných komunikačních kanálech interní komunikace, které jsem 

získala z rozhovorů s odpovědnými osobami z vrcholného managementu a lidských 

zdrojů. Původně vybraná společnost se před dotazníkovým šetřením rozhodla odstoupit 

od spolupráce na této diplomové práci, takţe autorka byla nucena vyhledat novou firmu, 

která by splňovala kritéria co do počtu zaměstnanců, mezinárodního prostředí a 

kulturních odlišností v rámci firmy, aby mohlo být zachováno téma práce. Vybraná 

společnost souhlasila se spoluprací na této práci pod podmínkou naprosté anonymity. 

Z tohoto důvodu jsem společnost pracovně pojmenovala American Logistics. 

 

3.1 Profil společnosti American Logistics 
 

Soukromá americká společnost American Logistics je světovým poskytovatelem 

logistických a dopravních sluţeb. Jejich sluţby zahrnují export, import, leteckou, lodní 

a pozemní dopravu napříč všemi světadíly, specializující se na přepravu chemických 

produktů, olejů, plynu, zdravotních potřeb, a specifických produktů světových firem. 

Mezi jejich stálé klienty patří společnosti Heineken, DuPont nebo Safra. Společnost 

byla zaloţena v roce 1966 a od roku 1972 vystupuje pod názvem American Logistics. 

Během své existence získala řadu ocenění za kvalitní logistické sluţby. Společnost má 

několik stovek poboček po celém světě. Jednou takovou je i praţská pobočka, která 

zajištiťuje tranzit surovin a produktů na území České republiky a dále přepravu do 

finálních destinací (zdroj: webové stránky společnosti). 
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3.2 Mise a hodnoty společnosti 
 

„Poskytování těch nejlepších řešení v globálních logistických službách“ (zdroj: webové 

stránky společnosti). Tak zní trvalá vize společnosti American Logistics, kterou se podle 

vedoucího české pobočky řídí všichni její zaměstnanci. Soustavnou prací na budování 

důvěry ze stran zákazníků společnost svoji vizi naplňuje. Misí společnosti American 

Logistics je vytvořit „Domov pro talentované lidi a inovace, spojující technologie a 

odborníky, aby řešili komplexní problémy v mezinárodní dopravě a vytvořili reálnou 

hodnotu pro vážené zákazníky společnosti“ (zdroj: webové stránky společnosti). 

  

Cílem společnosti, mimo poskytování logistických sluţeb té nejvyšší kvality napříč 

všemi kontinenty, je také poznávání potřeb zákazníků tím, ţe jim firma bude naslouchat 

a zjišťovat jaké jsou jejich potřeby, aby je mohla naplno uspokojit. Na základě znalosti 

potřeb zákazníka pak firma vytváří řešení, která zlepšují efektivitu a sniţují náklady.  

  

Společnost je oddaná myšlence neustálého zlepšování svých sluţeb. Tím, ţe lépe 

porozumí potřebám svých zákazníků a bude neustále vylepšovat své sluţby a procesy, 

chce být společnost American Logistics nejlepší logistickou firmou na světě (zdroj: 

webové stránky společnosti). Co se týče zaměstnanců společnosti, American Logistics 

se snaţí vytvářet prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci svobodně sdělovat své 

návrhy, připomínky, a jinak přispívat k fungování společnosti. Zaměstnanci se mají 

vzájemně respektovat a pomáhat si tak, aby kaţdý mohl naplno vyuţít svůj potenciál ku 

prospěchu firmy.  

 

3.3 Organizační členění společnosti 
 

Společnost zaměstnává na 3,000 lidí po celém světě, praţská pobočka společnosti 

American Logistics aktuálně zaměstnává 64 lidí (53% ţen, 47% muţů). V rámci 

organizační struktury můţeme zaměstnance rozdělit do skupiny běţných zaměstnanců, 

vedoucích jednotlivých týmů (týmových lídrů) a manaţerů. Pobočka sestává ze čtyř 

oddělení, týmů, přičemţ kaţdý se zodpovídá jednomu týmovému lídrovi. Ti pak dále 

reportují generálnímu manaţerovi, který řídí fungování celé pobočky. Generální 

manaţer má na starosti řízení vedoucích pracovníků oddělení, zodpovídá za správné 
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fungování pobočky a reportuje regionálnímu manaţerovi. Detailní organizační struktura 

je k nalezení v Příloze 1. 

 

Praţská pobočka American Logistics zaměstnává 30 cizinců (46% z celkového počtu 

zaměstnanců). Oficiálním jazykem společnosti je angličtina. Anglický jazyk je rodným 

jazykem pouze 4 zaměstnanců firmy (6% z celkového počtu zaměstnanců).  

 

3.4 Stávající stav interní komunikace 
 

Praţská pobočka logistické společnosti od svého vzniku postrádá oddělení lidských 

zdrojů, které nejčastěji zaštiťuje komunikaci se zaměstnanci. Pracovní náplň tohoto 

oddělení tedy spadá do kompetence generálního manaţera stejně, jako veškerá interní 

komunikace. Jediný komunikační nástroj, který generální manaţer aktuálně pouţívá pro 

komunikaci se zaměstnanci, je hromadný email. Občas pořádá schůzky s týmovými 

lídry a výjimečně schůzky s jednotlivci (spíše na vyţádání). Dostupné komunikační 

kanály - firemní nástěnky, intranet, celofiremní schůze, schůze jednotlivých oddělení, 

osobní schůzky s jednotlivými zaměstnanci – nejsou vyuţívány z důvodu časové 

vytíţenosti manaţera.  

 

Společnost je v procesu náboru zodpovědné osoby do oddělení lidských zdrojů, která by 

část své pracovní náplně věnovala interní komunikaci.   
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4. Metodika 
 

V předešlých kapitolách jsem se věnovala teoretickému zakotvení tématu a vymezení 

pojmů, které měly představit problematiku interní komunikace v mezinárodní 

organizaci. V této metodické části připomenu výzkumnou otázku, cíle výzkumu a dále 

strategii sběru dat, zhodnotím výstupy z dotazníkového šetření a polostrukturovaného 

rozhovoru, a v neposlední řadě zmíním i etickou stránku výzkumu.  

 

4.1 Cíl výzkumu 
 

Cílem této práce je zodpovědět výzkumnou otázku: Jak může mezinárodní organizace 

zlepšit interní komunikaci se zaměstnanci.  

 

Podnětem k napsání této práce byl neutěšený stav interní komunikace v mezinárodní 

logistické firmě.  V rámci organizace neexistovalo oddělení lidských zdrojů ani jiné 

oddělení, které by se komunikaci se zaměstnanci věnovalo. Interní komunikaci měl 

formálně na starosti generální manaţer pobočky, který ke komunikaci se zaměstnanci 

vyuţíval pouze hromadný email. Nejen tento fakt poukazoval na potřebu změnit 

stávající, resp. zavést fungující interní komunikaci. Podle generálního manaţera 

pobočky nebyl důvod se o vedení a rozvíjení interní komunikace zajímat, kdyţ firma 

fungovala a vykazovala výsledky. Ţádný výzkum na téma spokojenosti zaměstnanců 

nebo zaměřený na interní komunikaci v minulosti neproběhl, a to ani na jiných 

evropských pobočkách. 

 

Výstupy z této práce budou slouţit jako návrh řešení problematiky interní komunikace 

v mezinárodní logistické firmě. V práci jsem se zaměřila na nedostatky v interní 

komunikaci se zaměstnanci a navrhla moţná zlepšení v oblasti komunikačních kanálů a 

znalosti/uvědomění si kulturních rozdílů mezi zaměstnanci. Práce si dále klade za cíl 

informovat o formách komunikace na úrovni organizace, jejích přednostech i úskalích, a 

zanalyzuje stávající komunikační prostředky uţívané ve firmě ke komunikaci se 

zaměstnanci.  
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4.2 Výzkumná strategie 
 

Tento výzkum si klade za cíl porozumět a získat hlubší vhled do fenoménu interní 

komunikace, a jejích moţných úskalí. Práce vychází z myšlenky, ţe sociální realitu je 

třeba chápat z pohledu jednotlivců. Z tohoto důvodu výzkum vyuţívá interpretativní 

přístup, který upřednostňuje analýzu sebraných dat a porozumění vnitřních vazeb před 

akademickou vědeckou analýzou (Daymon a Holloway, 2011; Flowers, 2009).  

 

Jako výzkumné strategie při hledání odpovědi na hlavní výzkumnou otázku Jak může 

mezinárodní organizace zlepšit interní komunikaci? byly zvoleny kvantitativní a 

kvalitativní výzkumné strategie. Kvantitativní společně s kvalitativní výzkumnou 

strategií jsou nejčastěji pouţívané výzkumné metody ve společenských vědách. 

V současné době výzkumy často zahrnují obě tyto výzkumné metody, aby adresovaly 

specifický záměr výzkumu (Reichel, 2009). Jako kvantitativní metoda byl zvolen 

dotazník, jako kvalitativní metoda strukturovaný rozhovor. Kombinace těchto dvou 

metod přináší hlubší porozumění zkoumané problematiky..,Samozřejmě jsem si vědoma 

rizik, která plynou z kombinování těchto metod. Pozitiva plynoucí z uţití kaţdé z těchto 

metod ovšem převaţovala.  

 

V práci vyuţívám induktivní přístup, který podle Blaikieho (2009) začíná sběrem dat, 

přes analýzu dat aţ k zobecnění pomocí tzv. induktivní logiky. Cílem tohoto postupu je 

popsat charakteristiky chování zkoumaných jedinců nebo sociálního prostředí, ve 

kterém pracují, a následně vymezit opakující se charakteristiky jejich chování. Tyto 

charakteristiky jsou zobecněny ve specifický vzorec chování, který pomáhá vysvětlit 

výskyt pozorovaného chování. V rámci výzkumu jsem zaujala postoj výzkumníka 

znalého teorie a předešlých výzkumů, který neinfiltruje do zkoumané komunity a 

examinuje ji zvenčí.  

 

4.3 Operacionalizace a dílčí výzkumné otázky 
 

V procesu hledání odpovědi na hlavní výzkumnou otázku jsem operacionalizovala 

koncepty, které se objevily v teorii. Graf 2 shrnuje tyto koncepty. Operacionalizace je 

podle Reichela (2009) procesem, při kterém výzkumník převede pojmy na ukazatele 

(indikátory), které je moţné zkoumat.  
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Graf 1. Proces operacionalizace   

 

 

V procesu operacionalizace jsem z hlavní výzkumné otázky vyvodila 5 dílčích 

výzkumných otázek.  

DVO 1 : Jaké jsou cíle interní komunikace společnosti American Logistics? 

DVO 2: Jaké komunikační kanály společnost využívá? 

DVO 3: Jaké jsou možnosti zpětné vazby v rámci společnosti?  

DVO 4: Jak zaměstnanci vnímají kulturní rozdíly v rámci společnosti? 

DVO 5: Jaké změny jsou potřeba ke zlepšení interní komunikace ve společnosti? 

 

Kaţdá dílčí výzkumná otázka zahrnuje koncepty, které jsou měřeny specifickými 

otázkami v rozhovoru a dotazníku. Dílčí výzkumné otázky také reflektují 

prezentovanou teorii a zaměřují se na několik hlavních konceptů, jako jsou 

komunikační kanály, kulturní rozdíly nebo moţnosti zpětné vazby. Podrobný přehled 

procesu operacionalizace najdete v Příloze 2.  
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4.4 Technika sběru dat 
 

Pro zhodnocení a analýzu interní komunikace bylo vyvinuto mnoho nástrojů. Pro 

zajištění validních výstupů jsem v práci zvolila kvalitativní a kvantitativní metody sběru 

dat. Jak uvádí Petrusek (in Reichel, s.42, 2009) tyto dvě metody se vzájemně doplňují: 

 

„Kvalitativní metodologie tedy není ani lepší a snad ani horší než kvantitativní 

postupy, je prostě jiná, protože je jinak ontologicky zakotvena, je jinak 

předmětně orientována a vstupuje tam, kam kvantitativní metodologie vstoupit 

nemůže.“ 

 

V této práci vyuţívám obou postupů. Takový výzkum pak čerpá z výhod plynoucích 

z kombinace obou postupů a je označován jako smíšený výzkum. Obvykle kvalitativní 

výzkum předchází výzkum kvantitativní, nicméně je moţné oba výzkumy nasadit 

simultánně (Reichel, 2009). V této práci jsem byla okolnostmi nucena provést část 

polostrukturovaného rozhovoru před distribucí dotazníku a druhou část souběţně 

s dotazníkovým šetřením. Rozbor firemních dokumentů byl proveden simultánně 

s dotazníkovým šetřením. Část otázek v dotazníku byla upravena dle získaných 

informací z polostrukturovaného rozhovoru s generálním ředitelem pobočky. 

 

Vyuţití kvantitativní a kvalitativní metody vycházelo z principu metodologické 

triangulace. Ta umoţňuje aplikaci nejméně dvou odlišných metod a zvyšuje tak validitu 

získaných informací (Reichel, 2009).  

 

4.4.1 Dotazník 

 

Jako nástroj kvantitativní výzkumné metody jsem zvolila písemné dotazování pomocí 

online dotazníku. Dotazník sestával z 30-ti otázek seřazených do šesti sekcí (viz Příloha 

3 – Dotazník). 

 

Kaţdá sekce dotazníku se věnovala jinému tématu v rámci problematiky interní 

komunikace. Prvních pět otázek se zaměřovalo na demografické údaje respondentů. 

Otázky 6-10 měly za cíl zjistit, zda jsou zaměstnanci znalí firemních cílů, firemní vize a 
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moţností, kde získat informace o společnosti. Otázky 11-18 se zaměřily na 

komunikační kanály v rámci společnosti. Otázky částečně reagovaly na zjištěné 

informace z polostrukturovaného rozhovoru o praktikách v rámci společnosti. Cílem 

bylo zjistit, jaké komunikační kanály pouţívá společnost směrem k zaměstnancům, 

které naopak vyuţívají sami zaměstnanci a jaké je celkové vnímání těchto kanálů ve 

smyslu relevantnosti a dostatečné informovanosti zaměstnanců.  

 

Otázky 19-20 jsou tvrzeními reflektujícími aktuální dění ve firmě, jak bylo zjištěno 

z první části rozhovoru. 

 

Otázky 21-24 se zaměřují na moţnosti zpětné vazby a komunikační klima ve 

společnosti. Tato část hledá odpověď na otázku, jaké moţnosti zpětné vazby 

zaměstnanci mají a zda zde existují nějaké bariéry, které brání v otevřené komunikaci 

s vedením.  

 

Otázka 25 byla otevřená otázka nabízející prostor k vyjádření vlastního hodnocení 

interní komunikace ve společnosti s přihlédnutím na její silné a slabé stránky a moţnosti 

zlepšení.  

 

Otázky 26-30 se věnují mezikulturní komunikaci a moţným problémům, které mohou 

plynout z neznalosti odlišných kultur nebo jazyka. 

 

Dotazník byl jednotný pro všechny zaměstnance společnosti. Generální ředitel 

společnosti měl navíc moţnost šířeji se vyjádřit k vybraným otázkám z dotazníku 

během rozhovoru. Písemné dotazování bylo zvoleno především pro jeho pozitiva, jako 

je zachování anonymity respondenta, pohodlné vyplnění nezávislé na čase a 

jednoduchost manipulace. Dotazník byl sestaven zdarma v rámci online programu 

vyplnto.cz a získaná data byla sdílena pouze s výzkumníkem.  

 

Distribuci dotazníku předcházelo testování otázek a funkčnosti programu na vybraných 

jedincích mimo zkoumanou společnost. Tento test měl za cíl zjistit, jak vybraní jedinci 

chápou jednotlivé otázky. Na základě jejich zpětné vazby byly odstraněny nejasnosti 

v otázkách. Dotazník byl s ohledem na mezikulturní prostředí společnosti distribuován 

v anglickém jazyce. 
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4.4.2 Rozhovor 

 

V rámci společnosti operuje pouze jeden vedoucí pracovník, takţe polostrukturovaný 

rozhovor byl veden pouze s generálním manaţerem pobočky. Otázky rozhovoru byly 

předem připravené, některé duplikovaly otázky z dotazníkového šetření, další byly 

vytvořeny pouze pro účel rozhovoru. Respondent měl moţnost se k jiţ zodpovězeným 

otázkám vracet a doplňovat je. Tento fakt podporoval validitu jeho odpovědí. Odpovědi 

nebyly audiovizuálně zaznamenány, během rozhovoru jsem si dělala poznámky a 

zapisovala relevantní komentáře.  

 

Polostrukturovaný rozhovor byl z důvodů časové nedostupnosti respondenta veden ve 

dvou fázích. V první fázi, která předcházela dotazníkovému šetření, respondent 

zodpověděl třetinu otázek. V druhé fázi rozhovoru, který probíhal v průběhu dotazování 

a respondent byl jiţ znalý otázek v dotazníku, generální manaţer odpovídal na zbylé 

otázky. Fakt, ţe měl respondent moţnost se k tématu vyjádřit před tím, neţ znal reálné 

otázky a poté, co měl moţnost je vidět, mohl reálně ovlivnit rozsah a obsah odpovědí 

v rámci druhé fázi rozhovoru. Znalost a neznalost otázek dotazníkového šetření 

potencionálně mohla ovlivnit respondentovy odpovědi, není však měřitelné, do jaké 

míry, a zda pozitivně či negativně.  

 

Rozhovor byl veden v českém jazyce. Ţádost o moţnost vedení rozhovoru 

s podřízenými zaměstnanci na vedoucích pozicích (zmiňovaní týmoví lídři), byla 

generálním manaţerem zamítnuta bez bliţšího zdůvodnění.  

 

4.4.3 Rozbor dokumentů 

 

Jako součást metodologické triangulace bylo provedeno studium a zhodnocení 

zapůjčených firemních dokumentů a veřejně dostupných informací o společnosti. 

Získané informace byly přínosné pro pochopení celkové komunikační strategie 

společnosti, fungování interní komunikace a organizačního schématu.  
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4.5 Výběr zkoumaných jednotlivců 
 

Výzkum byl proveden v mezinárodní logistické společnosti, kde jsem zkoumala stav 

interní komunikace, pouţívané komunikační kanály a mezikulturní prostředí zahrnuté 

v hlavní výzkumné otázce.  

 

Výzkum jsem cílila na všechny aktuální zaměstnance (N 64) společnosti American 

Logistics, bez ohledu na pohlaví, věk nebo období, po které jsou zaměstnáni ve firmě. 

Pro zajištění maximální moţné návratnosti dotazníků jsem udělal následující kroky.  

 Společnost umoţnila promluvit k zaměstnancům a vysvětlit jim účel a přínos 

dotazníku, který jim byl obratem distribuován.  

 Dotazník byl koncipován tak, aby respondentům nezabral více jak 10min 

(výsledky dotazníkového šetření potvrdily, ţe respondenti strávili nad 

dotazníkem v průměru 8min) a byl doplněn průvodním dopisem vysvětlujícím 

jeho účel a klíčové termíny 

 Zaměstnanci byli současně informováni o anonymní formě dotazníku a 

moţnostech přínosu pro jejich budoucí komunikaci v organizaci 

 

V období distribuce dotazníku (15. - 18. 4. 2014) bylo přítomno 54 zaměstnanců (85% 

všech zaměstnanců), všichni byli ochotni se výzkumu účastnit. Odkaz na online 

dotazník byl distribuován hromadným emailem zaslaným generálním manaţerem 

pobočky, o dva dny později byla rozeslána upomínka. Potřebná návratnost dotazníků 

byla pomocí online kalkulátoru Raosoft, který stanovil minimální návratnost dotazníků, 

pro udrţení reprezentativnosti, vypočítána na 55%. Na konci zkoumaného období bylo 

evidováno 46 správně vyplněných dotazníků, tedy 73% z celkového počtu zaměstnanců, 

avšak 86% z aktuálně přítomných zaměstnanců. Reprezentativnosti vzorku tedy bylo 

dosaţeno a výstupy lze zobecnit na celou populaci společnosti, resp. všechny 

zaměstnance American Logistics.  

 

4.6 Metoda analýzy dat 
 

V programu Microsoft Excel jsem nejprve surová data, které obsahují nečíselné údaje, 

zakódovala, aby byla data statisticky zpracovatelná. Dále jsem provedla třídění prvního 

stupně a kódovaná data jsem utřídila do datové matice.  
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Na kódované otázky s moţností více neţ jedné odpovědi jsem aplikovala funkci 

Četnost, pro zjištění četnosti zkoumaných jevů. Získaná číselná data z otevřených 

otázek 18 a 19 jsem pomocí funkce Median zprůměrovala. Otevřená otázka 25 

obsahovala kvalitativní data, která jsem vyuţila v komparaci s kvalitativními daty 

z polostrukturovaného rozhovoru. Zbylá data jsem vyjádřila v procentech. 

 

4.7 Etická stránka výzkumu 
 

Logistická společnost, která souhlasila se zapojením do výzkumného šetření, si přála 

zůstat v anonymitě, proto je název American Logistics čistě pracovní. V rámci práce 

dále nejsou uváděna ţádná konkrétní jména ani odkazy, které by mohly porušit 

anonymitu společnosti.  

 

Zaměstnancům bylo umoţněno vyplnit anonymní dotazník a všichni respondenti byli 

ujištěni, ţe jejich odpovědi nebudou zveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě. 

Anonymní výstupy v textové formě budou sdíleny s generálním manaţerem pobočky a 

budou plnit funkci zhodnocení a návrhu zlepšení interní komunikace ve firmě. Výstupy 

z dotazníkového šetření byly přístupné v internetovém rozhraní programu vyplnto.cz, ke 

kterému měl přístup pouze výzkumník. Informace získané z rozhovoru byly uloţeny na 

soukromém počítači výzkumníka. 

 

Dále byli zaměstnanci ujištěni, ţe vyplněním dotazníku jim nehrozí ţádná finanční nebo 

profesní újma. Participace ve výzkumu byla dobrovolná. Zaměstnanci nebyli za 

vyplnění dotazníku ani za podání rozhovoru finančně ani jinak kompenzováni. Během 

sběru dat nebylo narušeno soukromí respondentů.  
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5. Analýza  
 

V této části jsem provedla zevrubnou analýzu dat získaných z dotazníkového šetření a 

polostrukturovaného rozhovoru. Analýzu dat jsem provedla po jednotlivých 

tematických částech a zahrnula jsem i demografickou analýzu zkoumaného vzorku. 

Dále jsem zanalyzovala výstupy z rozhovoru s generálním manaţerem pobočky. Na 

konci této kapitoly jsem shrnula získané poznatky, odpověděla na výzkumnou otázku a 

navrhla moţná zlepšení interní komunikace ve společnosti.  

 

5.1 Analýza demografických údajů  
 

Během dotazníkového šetření bylo osloveno všech 64 zaměstnanců společnosti. Ve 

zkoumaném období bylo v práci přítomno pouze 54 zaměstnanců. Z rozeslaných 

dotazníků se navrátilo 46, resp. 47, jeden dotazník byl z výzkumu vyloučen pro jeho 

neúplnost. Návratnost tedy byla 73%. Výstupy demografické analýzy shrnuje Tabulka 

3. 

 

Výstupy odhalily ideální rozloţení zkoumaného vzorku, co se týče pohlaví, věku, 

vzdělání a délky setrvání ve firmě. Dotazník vyplnilo 52% ţen a 48% muţů. Společnost 

zaměstnává z převáţné většiny mladé lidi, coţ bylo predikováno pozorováním 

zkoumané skupiny a potvrzeno výstupy z dotazníku. Ten ukázal, ţe nejvíce respondentů 

je ve věku 20-30 let (65%), zatímco zaměstnanců nad 30 let je ve společnosti 34%. 

Logistická společnost zaměstnává jak lidi se středním vzděláním (46% respondentů), 

tak lidi s vysokoškolským titulem (54% respondentů).  

 

Během výzkumu jsem chtěla pokrýt zaměstnance na všech stupních v rámci hierarchie 

společnosti, tzn. generálního manaţera, tým lídry a běţné zaměstnance. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 8 týmových lídrů (17% respondentů, avšak 100% ze všech 

týmových lídrů ve společnosti) a 38 běţných zaměstnanců (83%). Generální manaţer se 

dotazníkového šetření nezúčastnil.  

 



44 

 

Proměnná doba zaměstnání ve společnosti poukázala na fakt, ţe 41% respondentů je ve 

firmě méně neţ rok a dalších 35%  respondentů je ve firmě zaměstnáno dva a méně let, 

zatímco pouze 24% respondentů pracuje ve firmě déle neţ 3 roky.  

 

 Tabulka 3. Shrnutí demografických údajů respondentů 

Proměnná Specifikace Podíl respondentů v %

muž 48%

žena 52%

20-30 65%

31-40 33%

41-50 1%

50+ 0%

základní 0%

střední 46%

vysokoškolské 54%

manažer 0%

týmový lídr 17%

běžný zaměstnance 83%

méně než 1 rok 41%

1 - 2 roky 35%

více než 3 roky 24%

CELKEM N=46 (100%)

Pohlaví

Věk

Vzdělání

Role v rámci organizace

Doba zaměstnání ve firmě

 

 

5.2 Analýza DVO 1: Cíle interní komunikace 
 

Informace o cílech interní komunikace ve společnosti American Logistics jsem získala z 

internetových stránek společnosti, interních dokumentů a z odpovědí generálního 

manaţera během polostrukturovaného rozhovoru.  

 

Na svých internetových stránkách společnost zmiňuje, ţe zachovává přátelskou 

organizační kulturu a nabízí stimulující pracovní prostředí, které podporuje 

nadprůměrné výsledky pracovníků (webové stránky společnosti). Na intranetu 

společnosti jsem zmínku o interní komunikaci nalezla v dokumentu Kodex chování 

(intranet společnosti): 

 

„ Společnost Anerican Logistics je povinna zaručit dostatečnou informovanost 

svých zaměstnanců o cílech a plánech společnosti. (…) Společnost zaměstnanci 



45 

 

zaručí přátelské pracovní prostředí, ve kterém jsou si všichni rovni, a otevřené 

komunikační klima, kde zpětná vazba je vítaná.“ 

 

Společnost v interních dokumentech tvrdí, ţe zaručí informovanost zaměstnanců. 

Dotazníkové šetření toto tvrzení podpořilo výstupy, ve kterých 87% respondentů tvrdí, 

ţe jsou informovaní o úspěších společnosti. Toto tvrzení bylo navíc podpořeno výstupy 

z rozhovoru, ve kterém generální manaţer pobočky ujišťoval, ţe všechny zaměstnance 

včas a dostatečně informuje o aktivitách společnosti. „[Zároveň] jsou všichni nově 

příchozí zaměstnanci obeznámeni s jejich prací a zaškoleni.“ Stejně tak se v dotazníku 

vyjádřilo 85% dotázaných, ţe dostávají spíše všechny nebo zcela všechny informace 

potřebné ke své práci. Pouze 15% dotázaných se vyjádřilo opačně, tedy, ţe nedostávají 

informace potřebné k jejich práci.  

 

Ačkoliv mají zaměstnanci všechny potřebné informace k výkonu své práce, 82% se 

vyjádřilo, ţe dostávají i nepotřebné nebo nerelevantní informace, které nepotřebují. 

K této otázce se vyjádřil i generální manaţer pobočky v rozhovoru, kde nepřímo tyto 

výstupy potvrdil výrokem: „Tím, že při své práci vedu ještě veškerou komunikaci ve 

firmě, tak často nemám čas filtrovat, komu, které informace posílám. Je pro mě 

jednodušší dát všechno do mejlu a poslat to všem.“  

 

Na otázku ze kterých komunikačních zdrojů (respondenti mohli zatrhnout více 

odpovědí) získávají zaměstnanci informace týkající se jejich práce a společnosti, 89% 

respondentů odpovědělo, ţe prostřednictvím formálního hromadného emailu. Další 

zmíněné komunikační kanály byly rozhovor s nadřízeným (30%) a rozhovor s kolegou 

(15%). Zajímavým poznatkem bylo, ţe 24% respondentů označilo šeptandu, jako jeden 

z komunikačních kanálů, kterým získávají informace o dění ve společnosti.  

 

Firemní misi, vizi a dlouhodobé cíle společnosti zná převáţná většina respondentů 

(78%).  

 

Z polostrukturovaného rozhovoru vyplynulo, ţe hlavním cílem interní komunikace 

společnosti je informovat zaměstnance o důleţitých krocích společnosti, dlouhodobých 

plánech a strategiích a organizačních změnách. Generální manaţer definoval cíle interní 

komunikace jako „dostatečné informování pracovníků a oživování povědomí o tom, pro 



46 

 

koho pracují“. Většina komunikovaných sdělení je unifikovaná a některé informace se s 

obměnami replikují a hromadně distribuují. 

 

5.2.1 Shrnutí 

 

Ačkoli nejsou firemní cíle interní komunikace pevně zakotveny v interních 

dokumentech společnosti, vedení pobočky se snaţí hromadnými emaily zajišťovat 

informovanost všech zaměstnanců. Tímto způsobem se ale k zaměstnancům dostávají i 

informace, které pro ně nejsou přínosné. Odpověď na DVO 1: Jaké jsou cíle interní 

komunikace společnosti American Logistics? jsem shrnula v následujícím paragrafu.  

 

Cíle interní komunikace společnosti American Logistics by měly být především pevně 

zakotveny ve firemních dokumentech, organizační kultuře společnosti a měly by zajistit 

informovanost všech zaměstnanců. Aby se předešlo rozšíření šeptandy, společnost by 

měla informovat o důleţitých, příjemných i nepříjemných věcech včas a jednoznačně, a 

to vyuţitím vhodného druhu komunikačního kanálu. Jak jsme jiţ zmínili v teoretické 

části, kaţdé médium je jinak bohaté na informace, které můţe efektivně přenášet. 

Vedoucí pracovník by tedy měl pracovat s větší škálou komunikačních kanálů a 

přizpůsobovat jejich výběr komunikovanému tématu. 

 

Generální manaţer tvoří obsah interní komunikace ve společnosti a sám jej distribuuje. 

Jeho nedostatečná kvalifikace v oblasti interní komunikace a nedostatek času zhoršují 

kvalitu a přínos komunikovaných sdělení. Navrhuji najmout zodpovědnou osobu, která 

bude v těsném kontaktu s manaţerem, aby měla volný přístup k informacím, ale 

zároveň se bude naplno věnovat rozvoji efektivní interní komunikace. 

 

Interní komunikace by měla svým obsahem informovat, přesvědčovat a motivovat 

všechny zaměstnance, protoţe interní komunikace není jednosměrná ani pouze sestupná 

(od vedení k zaměstnancům), ale funguje napříč celou organizací. Interní komunikace je 

„nástrojem, jehož pomocí se vytváří v organizaci prostředí, které všestranně podporuje 

dosahování pracovních výkonů a podporuje snahy neustále se zlepšovat a plnit 

strategické cíle organizace“ (Vymětal, 2008, s. 263). 

 



47 

 

5.3 Analýza DVO 2: Komunikační kanály 
 

V této části zanalyzuji existující a vyuţívané komunikační kanály ve společnosti 

American Logistics, jak byly identifikovány a zhodnoceny respondenty.  

 

Dotazníkové šetření odhalilo odpovědi na otázku, jaké komunikační kanály společnost 

pouţívá. Opět měli respondenti na výběr z více moţností. Všichni dotazovaní (100%) 

označili email, jako jeden z pouţívaných komunikačních kanálů. Dalšími označenými 

byly schůzky oddělení (78%), telefonický rozhovor (61%), rozhovor s manaţerem 

(50%), celofiremní schůzky (44%), nástěnka (28%), a intranet společnosti (17%). 

Ačkoliv toto rozloţení komunikačních kanálů můţe poukazovat na ideální vyuţití všech 

dostupných komunikačních bodů, následná kontrolní otázka tuto domněnku vyvrátila. 

Na otázku, jakými komunikačními kanály nejčastěji získáváte informace od vedení, 

98% respondentů odpovědělo, ţe prostřednictvím emailu. Dále respondenti zmínili jen 

telefonický rozhovor (11%) a schůzky oddělení (15%).  

 

Během rozhovoru bylo generálním manaţerem potvrzeno, ţe firma skutečně vyuţívá 

všechny zmíněné komunikační kanály, avšak většinu z nich sporadicky. Nejčastěji je 

pro komunikaci informací vyuţívána emailová komunikace. Především pro její 

benefity, jako je moţnost sdílení objemného mnoţství textu a příloh. Jako další výhodu 

tohoto kanálu vedoucí zaměstnanec zmínil i moţnost dokumentace a dohledání 

informací. Zaměstnanci také identifikovali email, jako komunikační kanál, který sami 

pouţívají nejčastěji (98%).     

 

Četnost vyuţívání emailové komunikace v rámci interní komunikace celé společnosti 

poukazuje na skutečnost, ţe mezi všemi zaměstnanci převládá preference nepřímé 

komunikace. Na otázku Jaký komunikační kanál je váš nejméně oblíbený pro interakci 

s manažerem, odpověděla polovina dotázaných (50%), ţe telefonický hovor. Zbylí 

zaměstnanci indikovali jako nejméně oblíbený kanál osobní schůzku (30%) a emailovou 

komunikaci (20%).  

 

Na otázky Jak byste popsali komunikaci ve společnosti? a Jak byste popsali vztahy na 

pracovišti? převáţná většina respondentů (70%) shodně odpověděla, ţe komunikace i 
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vztahy na pracovišti jsou spíše nebo zcela neformální. Generální manaţer potvrdil, ţe se 

společnost snaţí vytvářet přátelské klima a neformální prostředí. I proto v Kodexu 

chování není zahrnutý styl oblékání, tzv. dress code, který by zaměstnanci měli 

dodrţovat. Komunikaci v organizaci vedoucí pracovník popsal také jako velmi 

neformální. „Ve firmě si všichni tykáme. Myslím, že se tak lépe stírají rozdíly 

v postavení v rámci hierarchie společnosti a vytváříme tak přátelské pracovní 

prostředí.“  

 

Během pracovní doby zaměstnanci věnují převáţnou většinu času (M=6,4 hod) 

komunikaci v rámci týmu nebo společnosti spojené s jejich prací. Komunikaci o 

tématech nesouvisejících s prací se věnuje aţ 92% všech respondentů, a to v průměru 

2,3hod denně.  

 

Další otázka měla za cíl zjistit, jak vnímají zaměstnanci komunikaci s vedením, v rámci 

týmu a s přidruţenými agenturami. Výstupy potvrdily domněnku generálního manaţera, 

ţe komunikace s vedením společnosti má určité nedostatky. Ačkoli 46% respondentů 

označilo komunikaci s vedením společnosti jako dobrou nebo velmi dobrou, 30% ji 

označilo za průměrnou a 24% dokonce za špatnou nebo velmi špatnou. Komunikaci 

v rámci týmu zaměstnanci hodnotili jako velmi dobrou nebo dobrou (89%), komunikaci 

s přidruţenými agenturami více neţ polovina respondentů hodnotila jako velmi dobrou 

nebo dobrou (53%), dalších 37% ji vnímá jako průměrnou.  

 

Respondentům byla předloţena tvrzení, která se zaměřila na šíření šeptandy ve 

společnosti a komunikaci s vedoucím manaţerem. Na tvrzení Často se na pracovišti 

setkávám se šeptandou? souhlasně odpovědělo 63% dotázaných, dalších 15% s tímto 

výrokem nesouhlasilo; 22% respondentů se nepřiklonilo ani k jedné variantě odpovědi. 

Vedení společnosti se s tímto výrokem o četném výskytu šeptandy na pracovišti 

neztotoţnilo. Generální manaţer si je vědom určitých mezer v komunikaci se 

zaměstnanci, avšak nemyslí si, ţe by právě tyto slabiny způsobily rozšíření drbů ve 

společnosti. S tvrzením Mám problém s komunikací s vedoucím  manažerem souhlasilo 

79% dotázaných. Tento fakt poukazuje na určité komunikační slabiny vedení 

společnosti, které je třeba identifikovat a následně zlepšit.  
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5.3.1 Shrnutí 

 

Vedení společnosti, stejně jako většina respondentů, vyuţívá pro komunikaci nejčastěji 

nepřímé komunikační kanály jako je například emailová korespondence. Benefity 

nejčetněji vyuţívaného komunikačního kanálu byly manaţerem zdůrazněny i během 

rozhovoru. Skutečnost, ţe organizace vyuţívají spíše psanou formu komunikace a 

málokdy dialogickou (s moţností zpětné vazby) shrnuje i Jirák a Köpplová (2009).  

 

Vysoké procento respondentů identifikovalo vztahy na pracovišti jako neformální, coţ 

podporuje jeden z aspektů správně fungující interní komunikace, a to, ţe ve firmě 

„nejsou kladeny překážky neformální komunikaci a do určité meze je tolerována i 

nepracovní komunikace“ (Mikuláštík, 2003, s. 216-217). Z dotazníkového šetření také 

vyplynulo, ţe většina zaměstnanců je denně vystavena nebo se aktivně podílí na 

šeptandě. Té můţe podle Vymětala (2008) společnost předejít včasným a dostatečným 

informováním zaměstnanců.  

 

Z výstupů lze usuzovat, ţe je interní komunikace ve společnosti úzce zaměřena na jeden 

komunikační kanál, který ač je svou podstatou informačně bohatý, nemusí být vţdy tím 

nejvhodnějším komunikačním kanálem. Z rozšíření šeptandy lze vyvodit, ţe 

zaměstnanci pravděpodobně nemají dostatek informací o dění v rámci společnosti. 

Ačkoliv jsou zahlceni obsáhlou emailovou komunikací od vedení společnosti, mohou 

postrádat některé informace, jejichţ absence můţe podporovat rozšíření neformální 

komunikace.  

 

Pomocí rozboru výstupů z dotazníku a rozhovoru jsem odpověděla na DVO 2: Jaké 

komunikační kanály společnost využívá?. Přestoţe má společnost American Logistics 

relativně širokou škálu komunikačních kanálů, nejčastěji vyuţívá psanou, resp. 

emailovou komunikaci. Interakce vedení se zaměstnanci se tedy odehrává především 

nepřímo.  

 

Vedení společnosti, které zastřešuje interní komunikaci firmy, by mělo vyuţít benefitů, 

které přináší dostupné firemní komunikační kanály společnosti (intranet, firemní 

nástěnky, celofiremní schůze, chůze jednotlivých oddělení, osobní schůzky), a které by 
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mohly zefektivnit interní komunikaci a potaţmo zlepšit informovanost a zaměstnanců. 

Doporučila bych zaktualizovat informace dostupné na intranetu společnosti a vyuţít 

tuto platformu, jako hlavní zdroj všech informačně obsáhlých dokumentů. Intranet 

společnosti by tak plnil funkci úloţiště dokumentů, které je moţné snadno editovat i 

vyhledat. Tím by se výrazně sníţila potřeba rozesílat velké mnoţství emailů. Emailová 

korespondence by se pak mohla zaměřit na komunikování urgentních informací, sdílení 

aktuálních statusů projektů, apod.  

 

Pro dosaţení efektivní interní komunikace je třeba vyuţívat více verbální komunikace a 

méně psané komunikace. Verbální komunikace (celofiremní schůzky, a další) nabízí 

vyšší míru pochopení komunikovaného sdělení, a navíc je zde osobní rovina, která 

pomáhá upevňovat vztahy mezi odesílatelem sdělení a příjemcem. Psanou komunikaci 

doporučuji vyuţívat v případech, kdy je ţádaná dokumentace dané komunikace. Tato 

doporučení zmiňují i Vymětal (2008) a Mikuláštík (2010).  

 

Dále doporučuji zaktivovat firemní nástěnky. Literatura uvádí, ţe emailová komunikace 

je aţ 4. nejvyuţívanějším komunikačním prostředkem, zatímco o stupeň nad ní je 

komunikace prostřednictvím firemních nástěnek a bulletinů. Ţebříček pak vede osobní 

setkání, rozhovory, firemní a skupinová setkání (Vymětal, 2008). Firemní nástěnky jsou 

ideální pro vizuální komunikaci, např. sdílení grafů, tabulek, nebo sdělení, které není 

textově obsáhlé, např. oznámení o změně pracovní doby, nově vypsané pozici, nebo 

neformální obsah. K zachování funkčnosti a efektivity těchto komunikačních kanálů je 

ovšem nezbytné sdílené informace pravidelně aktualizovat.  

 

5.4 Analýza DVO 3: Zpětná vazba 
 

Další část dotazníkového šetření zkoumala moţnosti zpětné vazby v rámci společnosti. 

Výstupům předcházelo tvrzení manaţera pobočky, ţe zaměstnanci pracují v přátelském 

neformálním prostředí a vedení společnosti poskytuje otevřené prostředí pro zpětnou 

vazbu. 

 

Podle manaţera pobočky mají zaměstnanci moţnost se ke všem aktivitám v rámci 

společnosti otevřeně vyjádřit. Na otázku zda zaměstnanci poskytují zpětnou vazbu 
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generálnímu manaţerovi, jich 15% odpovědělo, ţe dává manaţerovi vţdycky zpětnou 

vazbu, 59% někdy a 28% zřídka kdy nebo vůbec. Tyto výstupy se neshodují se 

získanými informacemi od generálního manaţera. Ten v rozhovoru přiznal, ţe má od 

zaměstnanců minimální zpětnou vazbu na většinu jeho komunikovaných sdělení. 

V rozhovoru dále sdělil obavu, ţe, ačkoliv se snaţí získat od zaměstnanců zpětnou 

vazbu, ať uţ pozitivní nebo negativní, má pocit, ţe mu zaměstnanci z nějakého důvodu 

neposkytují objektivní zpětnou vazbu. Jako úskalí vzájemné komunikace vidí 

nedostatečnou otevřenost zaměstnanců. 

 

Převáţná většina dotázaných (89%) tvrdí, ţe poskytuje zpětnou vazbu svým kolegům 

vţdy nebo skoro vţdy. Pouze 11% se vyjádřilo, ţe zpětnou vazbu dávají jen zřídka kdy. 

 

V otázce moţnosti vyjádření vlastního názoru a poskytnutí zpětné vazby se skoro 

polovina respondentů shodla, ţe jim v otevřeném vyjádření vlastního názoru brání 

domněnka, ţe by se tím stejně nic nezměnilo (48%). Dalších 17% zaměstnanců svůj 

názor nevyjadřuje, kvůli obavě z moţných důsledků, 11% se bojí konfliktů v osobní 

rovině, 11% dotázaných odrazuje hierarchie společnosti. Zbylých 26% respondentů 

odrazují jiné, blíţe nespecifikované, důvody.  

 

Podle vedení společnosti se firma snaţí vytvářet přátelské prostředí a otevřené klima pro 

sdílení vlastních názorů. Na otázku zda zaměstnanci mohou otevřeně vyjádřit svůj 

názor, se nadpoloviční většina (61%) shodla, ţe ano, pokud jej správně formulují. Ve 

výstupech se 11% dotázaných vyjádřilo, ţe ze strachu z důsledků nechtějí otevřeně 

sdílet svůj názor.  

 

5.4.1 Shrnutí 

 

Pro zlepšení nejen interní komunikace je zpětná vazba důleţitým prvkem, který pomáhá 

reflektovat nejen slabiny komunikace. Společnost American Logistics tvrdí, ţe 

poskytuje pracovní prostředí, kde jsou zpětná vazba a vyjádření vlastního názoru vítány. 

Nicméně výstupy z dotazníku poukazují na moţné komunikační bariéry, které 

zaměstnance odrazují od přílišné otevřenosti a upřímnosti. Odpověď na DVO 3: Jaké 

jsou možnosti zpětné vazby v rámci organizace? shrnují následující odstavce. 
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Z analýzy dat z dotazníku a získaných informací z rozhovoru s vedoucím manaţerem 

jsem vyvodila, ţe společnost podporuje sdílení názorů a zpětné vazby. Vedoucí 

pracovník si je vědom problematické situace, kdy zaměstnanci nepodávají zpětnou 

vazbu a otevřeně nekomunikují své názory a připomínky, ale nepodnikl ţádné kroky ke 

zjištění příčin. Ze získaných dat jsem usoudila, ţe roli s největší pravděpodobností hrají 

komunikační bariéry. 

 

Výstupy z dotazníkového šetření poukázaly na několik moţných komunikačních bariér, 

které brání otevřené komunikaci ve společnosti. Jednou z bariér mohou být konflikty 

nebo jen nesympatie na osobnostní rovině. Ty mohou následně podporovat nedůvěru ve 

vedení společnosti, která můţe dál dominovým efektem vyústit v nedostatečnou 

otevřenost zaměstnanců v komunikaci s vedením. Získání důvěry zaměstnanců je pro 

fungování firemní komunikace i celé organizace velmi důleţité.   

 

Na základě odpovědí, lze vyvodit, ţe další komunikační bariérou můţe být strach 

z důsledků přílišné otevřenosti a upřímnosti. Ačkoliv jsem během bibliografické rešerše 

s touto formou komunikační bariéry nesetkala, je pravděpodobné, ţe takto reagují 

zaměstnanci na základě předchozí zkušenosti. Můţeme tedy usuzovat, ţe jiţ byl někdo 

za vyjádření svého názoru ‚potrestán‘. Takovou formu komunikační překáţky můţeme 

zahrnout mezi psychické komunikační bariéry, jak je definuje Vymětal (2008).  

 

Podání zpětné vazby, které se ale nijak neprojevilo (ţádná změna nebyla 

implementována) můţe být další komunikační bariérou, která brání větší otevřenosti 

zaměstnanců. Tuto domněnku navíc podporuje výstup z dotazníku, kde respondenti 

zmiňují, ţe otevřeně nesdělují vlastní názor, protoţe nevěří, ţe by se něco změnilo. 

Neméně významnou překáţkou v komunikaci je i postavení jednotlivých 

komunikačních aktérů v rámci společnosti. 
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5.5 Analýza DVO 4: Kulturní rozdíly 
 

Jiţ v názvu práce je patrné, ţe se bude dotýkat tématu komunikace v mezinárodním 

prostředí zahraniční společnosti. Kulturní rozdíly jsou patrné ve zvycích, ale například i 

v chování nebo stylu komunikace. Tato část se zaměří na mezikulturní prostředí 

společnosti a vnímání mezikulturní komunikace mezi zaměstnanci. 

 

Společnost operuje v globálním měřítku, a tak je pracovním jazykem angličtina. 

Všechny dostupné dokumenty a pracovní komunikace jsou v anglickém jazyce. Ze 

získaných dat vyplynulo, ţe 96% respondentů pouţívá angličtinu minimálně polovinu 

pracovního dne.   

 

V rámci společnosti aktuálně pracuje 30 cizinců (46% všech zaměstnanců) z nichţ 4 

zaměstnanci označili angličtinu jako svůj rodný jazyk. Mimo přímých zaměstnanců 

sídlících v praţské pobočce, zaměstnanci denně komunikují s dalšími firemními 

pobočkami po celém světě a s klienty společnosti. S lidmi z odlišných kultur denně 

komunikuje 70% zaměstnanců, dalších 28% je občas součástí mezikulturní interakce.  

 

Na otázku, zda si zaměstnanci myslí, ţe kulturní rozdíly mezi lidmi mohou způsobit 

nedorozumění nebo nepochopení komunikovaného sdělení, se 56% respondentů 

vyjádřilo kladně, tedy, ţe mohou vznikat nedorozumění v komunikaci. Dalších 37%  

dotázaných tvrdí opak, tedy, ţe kulturní rozdíly nezpůsobují nedorozumění 

v komunikaci. Vedoucí manaţer zastává názor, kulturní rozdíly mezi lidmi mohou 

způsobit problémy v komunikaci, avšak ţádné zásadní problémy na pracovišti 

nepozoruje. Existenci kulturních rozdílů mezi zaměstnanci manaţer nevnímá jako 

moţnou komunikační bariéru. Stejně tak zastává názor, ţe komunikační jazyk 

společnosti (angličtina) není překáţkou v komunikaci se zaměstnanci a mezi nimi. 

 

Sedmdesát procent dotázaných tvrdí, ţe kulturní rozdíly mezi lidmi mohou být příčinou 

nedorozumění. Na toto tvrzení navazuje další otázka na téma zkušeností 

s nedorozuměním během komunikace. Aţ 77% dotázaných se vyjádřilo, ţe minimálně 

jednou zaţili nepochopení při komunikaci s člověkem odlišné kultury, zatímco 26% 

nezaţilo komunikační nedorozumění během mezikulturní komunikace.  
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Zajímavý poznatek přinesly odpovědi na otázku, zda by zaměstnanci ocenili určitý druh 

školení nebo semináře o kulturních rozdílech v komunikaci. Ačkoliv převáţná většina 

zaměstnanců tvrdí, ţe se jiţ setkala s nedorozuměním v komunikaci s lidmi y odlišného 

kulturního prostředí, zhruba čtvrtina respondentů (28%) vyjádřila zájem o určitý druh 

školení na téma kulturních rozdílů v komunikaci.  Naopak 48% respondentů by takové 

školení neocenilo. Opět nezanedbatelná část dotázaných (24%) nevěděla, jaké zaujmout 

stanovisko.  

 

Školení na téma mezikulturních rozdílů v komunikaci by uvítalo 24% dotázaných, 

zatímco 46% bylo proti. Třicet procent respondentů se k dané otázce nevyjádřilo ani 

kladně ani záporně.   

 

5.5.1 Shrnutí 

 

Kulturní rozdíly v organizaci zaměstnávající významný počet cizinců nejsou podle 

manaţera adresovány. Vedení pobočky je otevřené zájmu cizinců pracovat v jejich 

firmě, nicméně zatím nevidí důvod zaměstnance zaškolovat na téma dotýkající se 

kulturních rozdílů mezi zaměstnanci nebo odlišnostem v rámci komunikace. Odpověď 

na čtvrtou dílčí otázku Jak zaměstnanci vnímají kulturní rozdíly v rámci společnosti? 

shrnují odstavce níţe. 

 

Oslovení zaměstnanci společnosti si jsou vědomi rozdílů v komunikaci s lidmi z 

odlišných kultur, avšak nemají pocit potřeby školení na toto téma. A to i přesto, ţe se 

významná část respondentů zmínila, ţe se jiţ setkala s nepochopením nebo 

nedorozuměním během komunikace s lidmi z odlišného kulturního prostředí. 

Zaměstnanci nejsou v tomto ohledu dostatečně přesvědčeni o důleţitosti takového 

školení pro jejich kaţdodenní práci. Generální manaţer je stejného přesvědčení, proto 

společnost nenabízí školení obdobného typu.  

 

Pouţívání naučeného, nerodného jazyka a specifika mezikulturní komunikace jsou 

potencionálními překáţkami v efektivní komunikaci.  Vymětal (2008) zařazuje mezi 

nejčastější komunikační bariéry kulturní problémy. Nejen z literatury, ale i 

z dotazníkového šetření je patrné, ţe je v rámci zlepšení komunikace v organizaci 

potřebné zaměřit se na informování zaměstnanců o rozdílech mezi kulturami. A to nejen 
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na rozdíly v komunikaci, ale také na rozdíly v chování a odlišném kulturním prostředí, 

ze kterého jednotlivci pocházejí. Informováním zaměstnanců firma posiluje svoji 

validitu a nabízí zaměstnancům další moţné nástroje, jak zefektivnit svoji komunikace.  

 

5.6 Analýza DVO 5: Potřebné změny 
 

Pátá dílčí otázka se zaměřuje na potřebné změny v organizaci, které by přispěly ke 

zlepšení interní komunikace. V dotazníku bylo zaměstnancům umoţněno se otevřeně 

vyjádřit k otázce silných a slabých stránek společnosti. Respondenti také navrhli určitá 

zlepšení nebo zavedení jiných komunikačních kanálů. Získané odpovědi jsem rozdělila 

na tři části: silné stránky, slabé stránky interní komunikace a doporučení zlepšení 

komunikace. 

 

Dotazovaní zaměstnanci byli ve svých odpovědích spíše kritičtí, avšak převáţná většina 

kritiky byla konstruktivní a doplněná návrhem na ţádané zlepšení.  

 

 Mezi silné stránky interní komunikace zaměstnanci zahrnuli neformální pracovní 

prostředí, ve kterém se částečně stírají rozdíly v postavení v rámci hierarchie 

organizace, kvalitu pracovníků společnosti, a moţnost otevřeného sdílení názorů napříč 

organizací.  

 

Slabé stránky interní komunikace ve společnosti byly napříč odpověďmi identifikovány 

a rozčleněny do pěti bodů: 

 Zpětná vazba není podporována 

 Nedostatek informací od vedení společnosti 

 Zahlcení emaily a nerelevantními informacemi 

 Malý zájem o zaměstnance z řad vedení společnosti 

 Nedostatek schůzek  

 

Převáţná většina respondentů mezi slabé stránky komunikace ve společnosti zahrnula 

problematiku zpětné vazby. Dotázaní se shodli, ţe od nich není zpětná vazba 

vyţadovaná a v některých případech respondenti zmínili, ţe zpětnou vazbu neposkytují, 

protoţe mají strach z moţných důsledků jejich upřímnosti a otevřenosti.  
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Resp. A: „Pro mě je největší slabinou nedostatečný zájem o zpětnou vazbu od 

zaměstnanců, kteří mají přehled a hodnotné informace o fungování procesů, 

které by měly být využity vedením v rámci rozhodovacího procesu, ještě než se 

něco rozhodne.“  

 

Z rozhovoru s generálním manaţerem na téma zpětné vazby vyplynulo, ţe od 

zaměstnanců zpětnou vazbu vyţaduje, ale ne vţdy mu je poskytnuta nebo v takové 

míře, jak by chtěl. Zde se výroky respondentů a generálního manaţera rozcházejí. 

Zatímco manaţer tvrdí, ţe zpětnou vazbu vyţaduje a vítá ji, zaměstnanci mají pocit, ţe 

není vyţadována. V pozadí tohoto rozporu se nejspíše skrývá specifická komunikační 

bariéra nebo komunikační šum, které brání v podání zpětné vazby. 

 

Druhou nejčastěji zmiňovanou slabinou interní komunikace je nedostatečné mnoţství 

informací od vedení společnosti. V odpovědích se opakovala tvrzení, ţe zaměstnanci 

nemají všechny důleţité informace; a pokud je dostanou, tak na poslední chvíli. 

Generální manaţer se zaměstnanci nekomunikuje důleţitá rozhodnutí včas, coţ 

v důsledku způsobuje nárůst šeptandy mezi zaměstnanci.  

 

Resp. B: „Protože důležité informace dostáváme za pět min dvanáct, tak se tu 

šíří plno drbů a spekulací. K tomu se vztahuje i fakt, že je spousta věcí 

rozhodnutá bez našeho vědomí, i když se nás přímo týká.“ 

 

Generální manaţer vidí naopak problém v malé otevřenosti zaměstnanců vůči vedení. 

„Z mého pohledu jsou jedinou překážkou nefunkční komunikace malá otevřenost 

zaměstnanců směrem k vedení. Raději si problémy řeší mezi sebou, místo toho, aby se je 

snažili řešit s vedením.“ 

 

Většina zaměstnanců se cítí být zahlcena emailovou korespondencí od vedení 

společnosti. Mezi odpověďmi zaznělo, ţe jsou často komunikovány nerelevantní 

informace namísto potřebných informací. Vedení společnosti přiznává, ţe jako hlavní 

příčinu selhání interní komunikace vidí nedostatečné informování z řad vedení, nicméně 

poukazuje na pozdní informování a malou otevřenost ze strany zaměstnanců.  
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Zaměstnanci se v odpovědích vyjádřili ve smyslu, ţe jsou vedením společnosti 

přehlíţeni. Malý zájem o zaměstnance a jejich práci chápou respondenti jako slabinu a 

chtěli by její zlepšení.  

 

Resp. C: „Ocenil bych, kdyby se generální manažer více zajímal o zaměstnance, 

o to, co je náplní jejich práce, jak jsou spokojeni. Někdy mám pocit, že vůbec 

neví, co má každý tým na starosti.“ 

 

Respondenti vyjádřili nespokojenost nad vztahy vedení společnosti s běţnými 

zaměstnanci. Nemají pocit, ţe generální manaţer rozumí jejich práci a při sporech 

vzniklých na základě vzájemného nepochopení, generální manaţer zastává názor, ţe 

„vedení má vţdycky pravdu“ a hledá chyby na straně zaměstnanců. Také se objevilo 

několik komentářů odkazujících k sebereflexi vedení. 

 

Resp. D: „Vedení nemá snahu pochopit, proč určité věci nefungují, nebo proč 

lidé tak často odchází pryč. Nikdo se jich neptá, proč odchází z firmy, přitom by 

to pomohlo předejít dalším odchodům.“ 

 

Jako poslední nejčastěji zmiňovanou slabou stránku komunikace ve společnosti, 

zaměstnanci zmínili nedostatečné mnoţství schůzek a schůzí. Nejčastěji byl tento bod 

zmiňován společně s kritikou přemíry emailů a obecně psané komunikace.  

 

Vzhledem k relativně vysoké míře kritiky interní komunikace ve společnosti, 

respondenti navrhli několik moţností zlepšení komunikace. Nejčastěji zmiňovaným 

doporučením bylo zvýšení počtu schůzek (osobních i v rámci oddělení) a zavedení 

pravidelných schůzí. V odpovědích se často objevovalo sousloví ‚více verbální 

komunikace‘ nebo ‚více schůzek‘, coţ odkazuje k potřebě osobního kontaktu s vedením 

společnosti.  

 

Dále zaměstnanci navrhovali pravidelná školení, více otevřené komunikace od 

manaţera k zaměstnancům, méně emailové komunikace, a poţadovali více informací od 

manaţera pobočky.   
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Návrhy zlepšení přišly i od generálního manaţera, který chce zintenzivnit interní 

komunikaci a pravidelně zaměstnance informovat o úspěších firmy.  

 

Z celkového počtu 46 respondentů, na otevřenou otázku odpovědělo 43 (94%).  

 

5.6.1 Shrnutí 

 

Odpověď na dílčí výzkumnou otázku Jaké změny jsou potřeba ke zlepšení interní 

komunikace ve společnosti? můţeme hledat ve slabinách interní komunikace a 

navrţených zlepšení, která zaměstnanci identifikovali v otevřené otázce.  

 

Analýza odpovědí na otázku silných a slabých stránek komunikace ve společnosti 

odkryla několik napříč respondenty replikovaných konceptů. V odpovědích se 

opakovaly koncepty zpětné vazby, otevřenosti, verbální komunikace, nedostatku 

informací a osobních schůzek. Z výpovědí je patrné, ţe zaměstnanci mají zájem o 

zlepšení interní komunikace. Podle respondentů výše zmíněné koncepty brání vytvoření 

otevřené atmosféry v organizaci a zajištění dostatečné informovanosti zaměstnanců a 

vedení. Jimi navrţené kroky ke zlepšení komunikace jsou pravidelné osobní schůzky, 

otevřenost ze strany vedení a předávání relevantních informací v potřebné míře a včas.  

 

Nejčastěji zmíněné osobní schůzky jsou dle Vymětala (2008) efektivní a cení se u nich 

úspora času, moţnost okamţité zpětné vazby a vysoká míra pochopení sdělení. 

Zavedení pravidelných schůzek na úrovni oddělení nebo celé organizace můţe 

významně přispět ke zlepšení interní komunikace v rovině otevřenosti a upřímnosti 

zaměstnanců směrem k vedení, poskytování zpětné vazby a získání a ujasnění 

důleţitých informací v krátkém časovém horizontu. 

 

K návrhu na zlepšení interní komunikace se generální manaţer vyjádřil pozitivně. 

Ačkoliv přiznal, ţe interní komunikaci nepřikládal význam, vidí určité nedostatky ve 

vlastní komunikaci k zaměstnancům. Sám je odpovědný za interní komunikaci a 

uvědomuje si, ţe je pro fungování nejen komunikace ve společnosti důleţité, aby se jí 

někdo kvalitně věnoval. Dedikovaný člověk zastřešující interní komunikaci můţe 

pomoci zlepšit fungování interní komunikace napříč celou organizací.  
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5.7 HVO: Zlepšení interní komunikace 
 

Odpověď na hlavní výzkumnou otázku Jak může mezinárodní organizace zlepšit interní 

komunikaci se zaměstnanci? vyplynula z analýzy odpovědí na dílčí výzkumné otázky. 

Cíle interní komunikace ve společnosti American Logistics jsou v interních 

dokumentech firmy definovány velmi povrchně. Hlavním cílem interní komunikace je 

podle Vymětala (2008) a Holé (2003) především výměna potřebných informací mezi 

zaměstnanci a vedením, informování o cílech a úspěších společnosti a pozitivní 

motivace zaměstnanců. Vedení společnosti si je vědomo slabých míst v procesu 

komunikace se zaměstnanci a je odhodláno je efektivně adresovat a zlepšit tak stávají 

stav.  

 

Z analýzy odpovědí vyplynuly tři hlavní cíle, které by měla fungující interní 

komunikace naplňovat. Jedním z cílů je dostupnost informací. Zaměstnanci by měli mít 

přístup k informacím nezbytným pro jejich práci. Druhým cílem je včasnost 

komunikace. Vedení by mělo informovat zaměstnance o nadcházejících událostech 

nebo změnách včas, aby tak předešlo například šíření šeptandy. Třetím cílem, který 

vyplynul z analýzy odpovědí zkoumaného vzorku zaměstnanců, je komunikace 

relevantního obsahu. Zaměstnanci by měli dostávat převáţně sdělení relevantní jejich 

náplni práce. Momentálně jsou zahrnováni mnoţstvím informací, které pro ně nejsou 

přínosné, zatímco informace přínosné a relevantní nedostávají. Tento stav je, jak 

přiznalo vedení, způsobeno časovou vytíţeností generálního manaţera, který by v rámci 

své funkce měl pokrývat také interní komunikaci ve firmě. 

 

Stanovením jasných cílů interní komunikace můţe vedení výrazně přispět ke zlepšení 

komunikace se zaměstnanci. Důleţitým krokem při ustavování efektivní interní 

komunikace je vyuţití několika různých druhů komunikačních kanálů pro přenos 

informací. Pro přenos sdělení má společnost moţnost čerpat z několika druhů 

komunikačních kanálů, které nevyuţívá (bulletin, intranet, osobní schůzky, firemní 

nástěnky), zato vybrané kanály (email) vyuţívá přehnaně. Vedení společnosti by mělo 

pouţívat více informačních kanálů, které jsou personalizované a zároveň vyuţívat 

specifická média pro komunikaci specifických informací.  
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe zaměstnanci nevnímají zpětnou vazbu jako 

ţádanou a uţitečnou. V rámci společnosti vyvěrá nedůvěra v moţné změny k lepšímu, 

která ovlivňuje přístup zaměstnanců ke zpětné vazbě. Ke zlepšení stávající situace můţe 

společnost pomoci tak, ţe zlepší prostředí a získá zpět důvěru a motivaci zaměstnanců. 

Společnosti obecně nabývají u zaměstnanců na hodnotě, pokud s nimi otevřeně 

komunikují a vytvářejí uvolněné prostředí, kde kaţdý můţe sdělit svůj názor a přispět 

tak ke zlepšení fungování společnosti.  

 

Ve zkoumané společnosti pravděpodobně kulturní rozdíly přítomny jsou a určitá část 

respondentů se tak vyjádřila v dotazníku. Nicméně ani vedení společnosti ani 

zaměstnanci samotní nevyjádřili zájem o školení na téma kulturní rozdíly. Potřebu 

znalosti mezikulturních rozdílů v komunikaci většina zaměstnanců nepociťuje, i přesto, 

ţe se dvě třetiny dotázaných vyjádřily, ţe se s nedorozuměním způsobeným 

mezikulturní komunikací jiţ setkalo.  

 

V dotazníkovém šetření zaměstnanci identifikovali mezery a potřebné změny ve 

fungování interní komunikace. Z výstupů byly jasně patrné mezery, které je třeba blíţe 

specifikovat a adresovat, aby došlo ke zlepšení interní komunikace. Vedení společnosti 

samo identifikovalo problematická místa v komunikaci, která se ve většině případů 

překrývala s odpověďmi zaměstnanců. V rámci společnosti tedy vládne názorová shoda 

v tom, co je potřeba změnit, aby se zlepšila vnitropodniková komunikace.  

 

Mezinárodní společnost můţe zlepšit interní komunikaci tím, ţe bude se zaměstnanci 

upřímně komunikovat, pro komunikaci vyuţívat vhodně zvolených komunikačních 

kanálů a bude vytvářet otevřené prostředí podporující zpětnou vazbu. Na základě 

rozhovoru s vedením společnosti bych doporučovala, aby bylo vedení proškoleno o 

interní komunikaci a byla vybrána odpovědná osoba, která by se věnovala fungování a 

rozvoji interní komunikace.  

 

Grafické zobrazení jednotlivých výstupů dotazníkového šetření jsou k nalezení v Příloze 

5 této práce. 
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Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku Jak může 

mezinárodní společnost zlepšit interní komunikaci? Hledání odpovědi na tuto otázku 

sestávalo z několika částí. 

 

První částí bylo teoretické ukotvení tématu interní komunikace. K tomuto účelu byly 

vymezeny klíčové koncepty komunikace, sociální komunikace a mezikulturní 

komunikace. Pro vymezení specifického odvětví interní komunikace v rámci 

organizace, byla zmíněna typologie komunikace se zaměřením na organizační 

komunikaci. Tato část dále shrnula funkci komunikace a sloţky procesu komunikace. 

Jakmile byl koncept komunikace vymezen, téma práce se zúţilo na oblast interní 

komunikace. Práce se věnovala definování pojmu interní komunikace, historii interní 

komunikace a zaměřila se na komunikační kanály uvnitř organizace. V této části byly 

představeny moţné komunikační bariéry, které mohou negativně ovlivnit proces interní 

komunikace.  

 

Práce dále pracovala s Maletzkeho komunikačním modelem, který klade důraz na 

zpětnou vazbu a vliv prostředí na komunikátora a komunikanta, a s konceptem media 

richness theory (teorie vícedruhových médií), který se zaměřuje na obsahovou bohatost 

určitých médií.  

 

V analytické části byla představena zkoumaná společnost, zhodnocen aktuální stav 

interní komunikace, představena pouţitá metodika výzkumu a představeny dílčí 

výzkumné otázky. Ty odkazovaly na jednotlivé sekce otázek v dotazníku a 

polostruktorovaném rozhovoru a jednotlivé výstupy byly analyzovány a shrnuty. Na 

základě této analýzy bylo dosaţeno odpovědi na hlavní výzkumnou otázku a byla 

navrţena doporučení ke zlepšení interní komunikace.  

 

Úskalí interní komunikace, která vedení společnosti předvídalo před distribucí 

dotazníku, se po analýze dat z dotazníkového šetření potvrdila. Společnost můţe interní 

komunikaci zlepšit, pokud bude se zaměstnanci komunikovat s vyuţitím vhodných 
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komunikačních kanálů, bude jim komunikovat relevantní a úplná sdělení a bude 

vytvářet otevřené prostředí podporující vzájemnou důvěru a zpětnou vazbu.  

 

Tato práce měla za cíl zhodnotit a identifikovat úskalí interní komunikace a navrhnout 

její zlepšení. Nicméně jako další krok v rámci zlepšení interní komunikace bych 

navrhovala obsahovou analýzu hromadných emailů, které vedení rozesílá, se zaměřením 

na obsah, styl a tón komunikace a moţné vyuţití jiných komunikačních kanálů pro 

vybraná sdělení. Umoţnění rozhovoru s vybraným vzorkem zaměstnanců by také 

pomohl pochopit organizační kulturu a vztahy na pracovišti, které mohou být jednou 

z komunikačních překáţek.  

 

Výsledky této analýzy budou vyuţity jako podklad pro zhodnocení a zlepšení interní 

komunikace, které dosud nebyl ve společnosti American Logistics přikládán větší 

význam.  

 

Závěrem bych chtěla zmínit, ţe hlavní přínos této práce nespatřuji ani tak v teoretickém 

uchopení konceptu, jako především v identifikaci reálné situace, reálného stavu interní 

komunikace ve vybrané společnosti, ve které jsou patrné prvky teoretických konceptů. 

Během tohoto projektu se ve mně ještě více upevnilo přesvědčení o důleţitosti často 

podceňované interní komunikace pro fungování nejen komunikace ve společnosti.  
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Summary 
 

This diploma thesis focuses on obstacles in an internal communication in organization. 

First part deeply discusses communication theories and concepts. The practical part 

provides internal communication analysis of a real company. Outcomes of the 

quantitative analysis revealed weaknesess in providing timely and full information, 

limited communication channels and feedback, and offered space for improvement 

opportunities. The results will be utilised to improve internal communication in the 

examined company.  
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Příloha 2. Proces Operacionalizace 
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Příloha 3. Dotazník  
 

Dear all, 

 

I would like to kindly ask you to fill in this questionnaire which is part of my diploma 

Thesis at Charles University, Communciation and Media Studies major. The 

questionnaire aims to survey internal communication in your company. The 

questionnaire is anonymous. The final outcomes from the questionnaire will be used 

exclusively for completion of my diploma thesis, or may be provided to competent 

people who can use them to improve internal communication in your company. If not 

stated otherwise,choose always one answer which best describes situation in your 

company or department. I very much value your constructive open ended answers for 

respective questions. 

 

Thank you very much for devoting 10min on this questionnaire. 

 

___________________________________________________________________ 

1) Are you:  

Man  

Woman  

  

2) What is your age?  

20-30  

31-40  

41-50  

50+  

  

3) What is your education?  

General  

High school  

University  

  

4) What is your role in the organization?  

Director/Owner  

Manager  

Team leader  

Regular employee  

  

5) For how long are you already in the organization?  

less than 1yr  

1-2yrs  

more than 3yrs  

__________________________________________________________________  

6) Do you know what are company’s mission and long term goals?  

Yes  

Rather yes  

Rather no  

No  
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7. Via which communication channel do you receive important information related to 

your job/company?  

Formaly (via group email, online bulletin etc.)  

Formally (verbally)  

Informaly  

Via rumours  

Other  

  

8) Are you informed about successes of the company?  

Yes  

Rather yes  

Rather no  

No  

  

9) Do you receive all information needed for completion of your work?  

Yes  

Rather yes  

Rather no  

No  

I don't know  

  

10) Do you receive unuseful or redundant information which you don’t need?  

Yes, often  

Yes, sometimes  

No, never  

I dont know  

 

11. From which communication channel do you receive information most often?  

Email  

Phone  

Group/Department meeting  

Company meeting  

One-to-one with manager  

Intranet  

Dashboard  

Other  

___________________________________________________________________ 

  

12.Which communication channel do you use most often?  

Email  

Phone  

Group/Department meeting  

Company meeting  

One-to-one with manager  

Intranet  

Dashboard   

   

 

13) What communciation channel is your LEST POPULAR when interacting with your 

manager?  
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Email  

Phone  

One-to-one  

  

14) How would you describe relationships and communication in the company?  

Formal  

Rather formal  

Rather informal  

Informal  

   

15) I think rumours and informal information are part of my daily work.  

Strongly agree  

Rather agree  

Neither agree, nor disagree  

Rather disagree  

Strongly disagree 

 

16) Communication with top manager is difficult.  

Strongly agree  

Rather agree  

Neither agree, nor disagree  

Rather disagree  

Strongly disagree  

 

17) Try to estimate how much time in work you spend on job related communication.  

 Open ended – estimate in minutes 

 

18) Try to estimate how much time in work you spend on informal communication. 

 Open ended – estimate in minutes 

 

19. How would you rate communication on each levels of your organization?  

Withing my team within whole organization within third partzyagencies 

1 2 3 4 5    1 2 3 4 5    1 2 3 4 5  

_________________________________________________________________ 

20) How often do you give feedback to your colleagues?  

Always  

Sometimes  

Rarely  

Never  

  

21) How often do you give feedback to your manager?  

Always  

Sometimes  

Rarely  

Never  

 

22) Can you openly express your opinion about work agenda?  

Yes, I can say it openly  

Yes,but have to formulate it properly  

No, Im afraid of consequences  
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I dont know  

  

23. What do usually hold you back from giving an open feedback to your manager?  

Hierarchy/His position in organization  

Conflicts on personal level  

Threat of consequences  

Don't believe it would change anything  

Other  

____________________________________________________________________ 

24) What are the weaknesses and strenghts of communication in your organization? 

What would you recommend in order to improve the communication?  

 Open ended 

____________________________________________________________________  

25) How often do you communicate at work in different language than your native?  

Most of the day  

About half day  

Rarely  

Never  

  

26) How often do you communciate with people of different culture?  

Every day  

Sometimes  

Rarely  

Never  

  

27) Do you think cultural differences may create misunderstandings?  

Yes  

Rather yes  

Rather no  

No  

I dont know  

  

28) Have you experienced misunderstanding while speaking/writing to person of 

different culture?  

Yes, couple times  

Yes, once or twice  

No, never  

  

29) Would you appreciate any kind of traning/seminar on cultural differences or 

communication with different cultures?  

Yes  

No  

I don't know  

 

30) Do you think such training/seminar would be beneficial for your daily work?  

Yes  

No  

I don't know  
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Příloha 4. Otázky polostrukturovaného rozhovoru 
 

1. Kdo má na starosti interní komunikaci ve firmě?  

2. Jaký význam přikládáte interní komunikaci? (víte,co to je; k čemu slouţí; proč je 

pro vás a vaši firmu důleţitá)  

3. Jaké komunikační kanály společnost vyuţívá? 

4. Jaké cíle by měla interní komunikace mít? 

5. Jak hodnotíte distribuci informaci od vedení k jednotlivým pracovníkům firmy? 

(v rovinách včasnosti, přesnosti, formy, vyuţitého kom.kanálu, validity a relevance 

informaci) 

6. Jaký význam přikládáte zpětné vazbě?  

7. Jaké překáţky vidíte v nastavené komunikaci vedoucí-pracovnici? 

8. (v rovinách kom. kanálů a kom. prostředků, vedení zaměstnanců, nedostatek kom. 

schopností, osobní konflikty apod.  

9. Co vidíte jako hlavní příčinu selhávání komunikace? Vnímáte angličtinu (hlavni 

byznys jazyk firmy) jako jednu z moţných kom.bariér?  

10. Cítíte odpovědnost za fungování interní komunikace?  

11. Co byste chtěl na stávající interní komunikaci změnit?  

12. Nabízí firma školení na mezikulturní komunikaci?  

13. Vnímáte kulturní rozdíly mezi zaměstnanci jako kom.bariéy?  

14. Dělala společnost výzkum na toto téma? (jaké byly výsledky; pokud ne, z jakého 

důvodu) 
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Příloha5: Výstupy z dotazníkového šetření 
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