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Abstrakt 

 Diplomová práce Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru 

mapuje a analyzuje spektrum médií, které firmy podnikající v oboru informačních a 

komunikačních technologií využívají ve své interní komunikaci.  

 Práce se dělí na čtyři základní části. První část práce představuje teoretickou 

literární rešerši a poskytuje tak základnu pro následující analytický výzkum. Tato část 

se soustředí na popis interní komunikace jako oboru zkoumání a následně jednotlivých 

komunikačních kanálů, potažmo médií užívaných právě v interní komunikaci. Druhá 

část práce tvoří popis metodologie užité pro tuto studii. Třetí část se zaměřuje na 

prezentaci dat získaných jak z kvalitativního (hloubkových rozhovorů), tak 

z kvantitativního výzkumu (statistického vyhodnocení odpovědí z elektronického 

dotazníku). 

 Čtvrtá část práce, diskuze, se pak věnuje analýze získaných údajů, jejich 

porovnání s teoretickou částí a zároveň zde autorka odpovídá na výzkumné otázky a 

podotázky této studie.  

  



 

 

Abstract 

 The diploma thesis Medium as a tool of internal communication in the ICT 

sector maps and analyzes the spectrum of media used in internal communication by 

companies that operate in the field of information and communication technologies.  

The thesis is divided into four main parts. The first part presents the theoretical 

literature review and provides the basis for subsequent analytical research. This section 

focuses on the description of internal communication as a field of inquiry and 

subsequently each communication channel and the media used in internal 

communication. The second part consists of a description of the methodology used for 

this study. The third part focuses on the presentation of data obtained from both 

qualitative (in-depth interviews) and quantitative research (statistical evaluation of the 

response of the electronic questionnaire) . 

The fourth part, discussion, is devoted to the analysis of the data obtained, 

comparing them with the theoretical part and at the same time, the author answers the 

research questions and sub-questions of this study. 

  

 

Klíčová slova 

interní komunikace, ICT, média, komunikační prostředky, sociální média  

 

Keywords 

internal communication, ICT, media, communication channels, social media 

 

Rozsah práce: 129 078 znaků včetně mezer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

V Praze dne 15. 5. 2014 Táňa Holá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své práce PhDr. Denise Hejlové, Ph.D. 

za její otevřený přístup, čas a poradu při psaní této diplomové práce.  

Dotazovaným manažerům interní komunikace děkuji za rozhovor a čas, který mi 

věnovali. Stejně tak děkuji všem respondentům, kteří vyplnili dotazník pro kvantitativní 

výzkum a všem svým blízkým za podporu a trpělivost, kterou vůči mně projevili. 

 



 

 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 

Holá Táňa 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník 

diplomantky/diplomanta: 2012 

E-mail diplomantky/diplomanta: 

tana.hola@gmail.com 

Studijní obor/forma studia: 

Mediální a komunikační studia 

Předpokládaný název práce v češtině: 

Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

Media as a tool of internal communication in the ICT sector 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/ 2013) 

(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

LS 2013/2014 

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Téma interní komunikace se v poslední době často objevuje jako téma prolínající se 

organizační kulturou, personálním managementem a interním marketingem. 

Management organizací hledá efektivní nástroje pro tuto oblast a inspiraci v práci 

s médii jako hlavními nositeli informací a zprostředkovateli komunikace mezi 

managementem a pracovníky. Význam interní komunikace se projevuje zejména 

v angažovanosti pracovníků, má velký vliv na stabilitu a pracovní výkon jak dokazuje 

např. severoamerická studie Watson Wayat z roku 2005 (Yates, 2006) Ve svém vývoji 

se interní komunikace, zejména její část vnitřní marketingové komunikace obrací k  

principům a nástrojům žurnalistiky, ale také se propojuje s novými technologickými 

trendy. Této problematice se věnuje např. Smith (2008), Wright (2009), z českých 

autorů např. Holá (2011). Média tedy i v této oblasti sehrávají důležitou roli, plní své 

úkoly pro vybranou cílovou skupinu – vnitřních partnerů (pracovníci a další vnitřní 

veřejnost), přesto lze vycházet z obecné interpretace účinků médií (tuto problematiku 



 

 

zpracovává např. McQuail (2009)). 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 

hypotézy (max. 1800 znaků):  

Ve své práci bych se chtěla blíže zaměřit na využití a efektivitu různých typů médií 

v interní marketingové komunikaci v sektoru firem informačních a komunikačních 

technologií. Pomocí kvalitativního výzkumu (formou hloubkových rozhovorů 

s vedoucími pracovníky odpovědnými za oblast interní komunikace ve vybraných 

firmách) a kvantitativního výzkumu, založeném na dotazníkovém šetření (na vzorku 

cca 100 firem) a statistickém vyhodnocení dat, bych ráda zpracovala přehled 

používaných médií a nalezla odpovědi na mé výzkumné otázky, týkající se využívání 

médií v tomto sektoru firem. 

Moje dvě základní výzkumné otázky budou znít: Které typy médií využívají firmy 

z ICT oboru v interní a externí komunikaci? Využívají v interní komunikaci ve velké 

míře nová média, speciálně tzv. sociální média (Facebook, Twitter, vlastní 

komunikační platformy) 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 

stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

1. Úvod 

2. Teoretická část – vymezení pojmů médií a interní komunikace, jejich zařazení 

do kontextu, zvolený postup analýzy, výzkumné otázky  

3. Praktická část – kvalitativní a kvantitativní analýza rozhovorů a dotazníků 

4. Závěr - vyhodnocení poznatků, výsledků a vzájemné porovnání 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Podkladovým materiálem budou hloubkové rozhovory a dotazníky.  

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Materiál bude zpracován kvalitativní a kvantitativní analýzou. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho 

zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

Miller, K. Communication Theories: Approaches and processes. Boston : Cengage 

Learning, 2008. 

Tato kniha se zabývá různými přístupy k fenoménu komunikace, vymezuje ji a 

zasazuje do různých kontextů. Autorka prochází jednotlivé komunikační teorie a hledá 

v nich v jejich vývoji inspiraci pro dnešní management. 

Wright, M.. Gower Handbook of Internal Communication. Farnham : Gower 

Publishing, 2009. ISBN: 0-5660-8689-1. Kniha v jednotlivých kapitolách přináší 

různé přístupy k interní komunikaci, její zasazení do moderního managementu, 



 

 

manažerské komunikační kompetence, komunikaci změny v organizaci i jednotlivé 

případové studie. 

Smith, L. Effective internal communication. Kogan Page. 2008. ISBN: 978-0-7494-

5265-0 

Kniha vymezuje interní komunikaci jako manažerskou disciplínu, na její evoluci 

ukazuje jednotlivé etapy vývoje a hledá inspiraci. Dále autor přináší přehled 

potenciálních možností nastavení a médií pro jednotlivé typy a účely interní 

komunikace. 

Holá, J. Jak zlepšit interní komunikaci. Brno: Computer Press.2011.ISBN:978-80-

251-2636-3 

Monografie vymezuje problematiku interní komunikaci, její význam a obsah, 

vymezuje předpoklady jejího efektivního fungování a přináší návod na její nastavení 

společně s přehledem nejčastěji využívaných  kanálů a prostředků (medií). 

Pecáková, I., Novák, I. a Herzmann, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve 

výzkumech veřejného mínění. Praha : Oeconomica, 2004. 80-2450-753-6. Kniha je 

přehlednou učebnicí vyhodnocování dat v kategori veřejného výzkumu, které lze 

analogicky využít při vyhodnocení dotazníkového šetření v kontextu zamýšlené práce. 

Strauss, A. L. and Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

metody zakotvené teorie. Brno : Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN: 80-85834-60-X. 

Tato kniha vymezuje kvalitativní výzkum jako výzkumnou metodu a přináší přehled 

jejich principů a zásad. 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. 

Praha: Portál, 2009, 639 s. ISBN 9788073675745. Tato rozsáhlá a jedna 

z nejoblíbenějších učebnic v oboru, nabízí ucelený výklad o masových médiích, jejich 

fungování a teoriích.   

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 

413 s. ISBN 9788073674663. Autoři zde nabízejí úvod do studia médií od historie po 

současnost a je zároveň doplněn mnoha příklady z České republiky i ze zahraničí.  

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 

doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 

blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

MRÁZKOVÁ, Blanka. Interní komunikace ve firmě na příkladu společnosti Microsoft 

[online]. 2011 [cit. 2013-05-22]. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Vedoucí práce Zuzana Dvořáková. Dostupné z: <http://theses.cz/id/9oqoag/>.  

 



 

 

TOUFAR, David. Analýza vnitrofiremní komunikace a nástrojů ICT využívaných ke 

komunikaci v malé a středně velké firmě [online]. 2012 [cit. 2013-05-22]. Diplomová 

práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Vlasta Střížová. Dostupné z: 

<http://theses.cz/id/mwvs4s/>. 

 

PICKOVÁ, Petra. E-knihovna jako nástroj interní firemní komunikace ve vybrané 

firmě [online]. 2012 [cit. 2013-05-22]. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomie a 

managementu. Dostupné z: <http://theses.cz/id/916jrj/> 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Obsah 
ÚVOD ............................................................................................................................... 3 

2. TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................ 5 

2.1 Interní komunikace ..................................................................................................... 5 

2.1.1 Definice interní komunikace ............................................................................... 5 

2.1.2 Zařazení interní komunikace ............................................................................... 7 

2.1.3 Cíle interní komunikace ...................................................................................... 9 

2.1.4 Vývoj Interní komunikace .................................................................................. 10 

2.2 Interní komunikační procesy .................................................................................... 12 

2.2.1 Formální a neformální komunikace .................................................................. 12 

2.2.2 Horizontální, vertikální a diagonální směry komunikace ................................. 12 

2.2.3 Další členění komunikačních procesů ............................................................... 14 

2.3 Komunikační kanály interní komunikace ................................................................. 16 

2.3.1 Osobní komunikace ........................................................................................... 18 

2.3.2 Média v interní komunikaci ............................................................................... 19 

2.3.3 Nová média ....................................................................................................... 26 

2.3.4 Sociální média, kolaborativní platformy ........................................................... 31 

2.4 Efekty využívání komunikačních technologií v organizaci ...................................... 36 

3. METODOLOGICKÁ ČÁST ................................................................................... 39 

3.1 Cíle výzkumu ............................................................................................................ 39 

3.2 Výzkumné otázky ..................................................................................................... 39 

3.3 Kvalitativní analýza .................................................................................................. 40 

3.4 Kvantitativní analýza ................................................................................................ 40 

3.5 Etická stránka výzkumu ............................................................................................ 41 

4. ANALYTICKÁ ČÁST ......................................................................................... 42 

4.1 ICT sektor ................................................................................................................. 42 

4.2 Kvalitativní analýza .................................................................................................. 42 

4.2.1 Společnost XY .................................................................................................... 42 

4.2.2 Seznam.cz .......................................................................................................... 47 

4.2.3 eD´system Czech ............................................................................................... 52 

4.3 Kvantitativní analýza ................................................................................................ 54 

4.3.1 Počet zaměstnanců firmy................................................................................... 54 

4.3.2 Trh podnikání firmy........................................................................................... 55 



2 

 

4.3.3 Využití tištěných médií....................................................................................... 55 

4.3.4 Využití audiovizuálních médií ........................................................................... 58 

4.3.5 Využití nových médií ......................................................................................... 61 

4.3.6 Využití sociálních médií .................................................................................... 65 

4.3.7 Sociální média a jejich přínos pro interní komunikaci ..................................... 67 

4.3.8 Typ přínosu sociálních médií ............................................................................ 68 

4.3.9 Nejčastěji využívaná média v interní komunikaci ............................................. 69 

4.3.10 Specifika interní komunikace v ICT sektoru ................................................... 69 

4.3.11 Využití médií pro externí komunikaci .............................................................. 70 

5. DISKUZE .............................................................................................................. 74 

5.1 Které typy médií využívají firmy z ICT oboru v interní a externí komunikaci? ...... 74 

5.1.1 DVO1: Které typy z kategorií tištěných, audiovizuálních a nových médií firmy 

využívají?.................................................................................................................... 74 

5.1.2 DVO2: Existují specifika interní komunikace firem z ICT sektoru, případně 

jaká? ........................................................................................................................... 75 

5.1.3 DVO3: Jak se u firem z ICT sektoru liší spektrum médií užívaných pro interní a 

externí komunikaci? ................................................................................................... 76 

5.2 Využívají v interní komunikaci ve velké míře nová média, speciálně tzv. sociální 

média (Facebook, Twitter, vlastní komunikační platformy)? ......................................... 76 

5.2.1 DVO4: Využívají firmy z ICT sektoru sociální média spíše pro externí nežli 

interní komunikaci? .................................................................................................... 77 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 78 

SUMMARY ................................................................................................................... 80 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................... 81 

Tištěné zdroje .................................................................................................................. 81 

Elektronické zdroje ......................................................................................................... 86 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 88 

Příloha č. 1: Struktura hloubkových rozhovorů v kvalitativní analýze. ......................... 89 

Příloha č. 2: Vzor elektronického dotazníku užitého v kvantitativní analýze. ................ 90 

 

 

  



3 

 

Úvod 
Interní komunikace představuje oblast zkoumání, která byla vždy součástí 

firemní kultury, avšak mnoho firem ještě donedávna její význam spíše 

podceňovalo. I dnes ale existují podniky, které v této oblasti stále nemají jasně 

vymezenou strategii a neuvědomují si tak důležitost vnitřních komunikačních 

procesů. Přesto bychom nalezli příklady úspěšného fungování interní komunikace 

již z první poloviny minulého století. Výbornou ukázkou je v tomto ohledu Tomáš 

Baťa, který si právě velmi uvědomoval význam komunikace a nastavil tak 

základy své úspěšné sociální politiky, díky které se stali pracovníci více loajální a 

motivovaní pro práci v jeho podniku.      

Správně fungující a nastavená interní komunikace je tedy předpokladem a 

základním kamenem úspěšného fungování firmy na trhu. Věnuje-li firma svým 

interním komunikačním procesům dostatečný zájem a podporu, zaměstnanci jsou 

následně více informovaní o dění, cítí se více zaangažovaní a tím i motivovaní pro 

práci v dané organizaci. Firmy by se tedy měly při budování své obchodní 

strategie zaměřit zejména na tyto aspekty, jelikož zaměstnanci jsou jedním 

z nejcennějších aktiv, kterými firmy disponují a investice do vztahů s nimi, by 

tomu měly být úměrné.  

Cílem této diplomové práce je tedy zmapovat prostředky, v tomto případě 

konkrétní typy médií, které firmy podnikající v oboru informačních a 

komunikačních technologií (dále užita zkratka ICT) používají jako komunikační 

kanály v rámci své interní komunikace.  

V dnešní době, kdy tradiční média ustupují do pozadí, jsou právě tzv. nová 

média skupinou komunikačních prostředků, které téměř výlučně firmy využívají 

jak pro svou interní, tak také pro externí komunikaci. Spolu s tímto je dále již 

několik let na vzestupu skupina médií sociálních, která stejně tak začala pronikat 

do vnitrofiremní komunikace. Právě tato sociální média, jejichž užití dnes mladší 

generace vnímá jako běžnou rutinu, s sebou přináší řadu zajímavých otázek, 

týkajících se jejich implementace do interní komunikace firem. Konkrétně ICT 

jako obor podnikání se pro mne pak jevil příhodným pro hlubší prozkoumání této 

problematiky, a to nejen z důvodu mé pracovní zkušenosti právě v tomto sektoru, 

ale také z mého úsudku, že možná právě tento typ firem by v oblasti využití 

nových komunikačních technologií mohl být inspirativním.  
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Pro zpracování tohoto tématu jsem se tedy rozhodla, neboť se o 

problematiku interní komunikace dlouhodobě zajímám. Můj zájem pramení nejen 

z vědeckého, ale také, jak již bylo zmíněno, z pracovního hlediska. Spolu se 

studiem médií a několikaleté pracovní zkušenosti z firmy podnikající v ICT 

sektoru, jsem toto téma shledala vhodným právě pro svůj výzkum. Výstupy z této 

diplomové práce pro mě představují nejen cenný zdroj informací z hlediska mého 

osobního zájmu, ale budou také přínosem pro mé aktuální pracovní působení, kde 

v rámci auditu interní komunikace nejmenované nadnárodní korporace mapuji 

interní digitální komunikační kanály a jejich efektivní využití. 
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2. Teoretická část 

2.1 Interní komunikace 

2.1.1 Definice interní komunikace 

Interní komunikace je proces probíhající uvnitř organizací sestávající se z jejich 

kultury, jednání a aktivit jejích vrcholových pracovníků a stojí na něm celé fungování 

organizace. Na efektivním nastavení interní komunikace spočívá celý chod organizace, 

tedy soulad pracovních činností, pracovní výsledky, chování zaměstnanců a jejich 

motivace a loajalita vůči firmě (Holá, 2006, s. 139). Proces komunikace uvnitř firmy je 

dále jedním z hlavních prostředků uplatňování vlivu a moci manažerských pracovníků 

dané organizace. Největší podíl odpovědnosti za fungování interní komunikace má tak 

tedy nejvyšší vedení organizace. Jak dále podotýká Ritter (2003, s. 50), role interní 

komunikace je velmi důležitý prvek nehmotného jmění firmy. Správně fungující 

vnitropodniková komunikace je navíc také spojena s vyšší pracovní výkonností 

zaměstnanců (Tourish a Hargie, 2009, s. 10-15).  

Interní komunikace, často tedy popisována jako synonymum vnitropodnikové 

komunikace je také ztotožňována s pojmem zaměstnanecká komunikace. Toto alespoň 

vyplývá z Delphi studie
1
 z roku 2010, kterou realizovali autoři Verčič, A. a Verčič, D., 

na vzorku 11 evropských národních institucí, zabývajících se studiem interní 

komunikace. Všechny tyto organizace spadají pod Federation of European Internal 

Communicators Associations (FEIEA), neboli Evropskou federaci asociací interní 

komunikace. V České republice má tento status Institut Interní Komunikace (IIK), který 

se plným členem asociace stal v roce 2012. Respondenti uvedené studie pak interní 

komunikaci považují jednoduše za „všechny formy komunikace probíhající uvnitř 

organizace“ (Verčič, A. T., Verčič, D., Sriramesh, K., 2012, s. 225). Jak ale autoři 

zmiňují, je v dnešní době velká snaha redefinovat ohraničení organizace, tedy kde končí 

a kde začíná, což se následně promítne i na redefinování parametrů interní komunikace. 

Kromě toho se také všichni dotazovaní shodli na tom, že by interní komunikace měla 

vést k motivaci zaměstnanců a tím spoluvytvářet hodnoty organizace. V dalším kole pak 

respondenti měli zodpovědět otázku, co pro ně znamená interní komunikace. Většina se 

opět shodla na podobné definici v podobě manažerské funkce, která má na starosti 

komunikaci. Na dotaz: Co má interní komunikace na starosti?, se pak participující 

                                                 
1
 Deplhi je technika kvantitativního výzkumu zaměřená na vytváření konsenzu.  
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nejvíce shodili, že je to šíření komunikace (Verčič, A. T., Verčič, D., Sriramesh, K., 

2012) 

Interní komunikace nicméně představuje v dnešní době stále relativně mladý 

obor zkoumání v rámci zkoumání organizační komunikace jako celku. Někteří autoři 

však vidí veškerou komunikaci v rámci organizace jako jeden celek. Například Cheney 

a Christensen (2001, s. 231) tvrdí, že externí a interní komunikace nejsou oddělené 

obory, jelikož se v rámci organizace veškeré hranice mezi nimi prolínají. Na druhou 

stranu ale tito autoři pro jasnější vysvětlení definují externí komunikaci jako „public 

relations, marketing a tzv. issues management, neboli řízení sporných otázek “ a pod 

interní komunikaci řadí „zaměstnanecké vztahy, zásady, cíle a otázky směřování 

společnosti a obecně o firemním rozvoji“. Je tedy důležité poukázat na fakt, že externí a 

interní komunikace v organizaci se velmi snadno může prolínat a mnohdy jsou tato 

označení ne zcela na místě. Jak uvádí na příkladu Welch a Jackson (2007, s. 180), 

 interní komunikace se velmi rychle přemění na externí v případě přeposlání (původně 

interního) e-mailu do médií nebo vezme-li si například zaměstnanec interní časopis 

s sebou domů.  

Dobře nastavená, a tedy efektivní, interní komunikace je zcela zásadní pro 

úspěšné fungování firem na trhu, jelikož přímo ovlivňuje schopnosti a možnosti 

vedoucích pracovníků strategicky zapojit zaměstnance do procesu dosažení firemních 

cílů. Interní komunikace je tedy něco, co se konstantně děje v každé organizaci, ať už se 

jedná o neformální „šuškání“ mezi zaměstnanci či profesionální a formální komunikaci 

manažerů k podřízeným (Welch, Jackson, 2007, s. 182). Pro samotný pojem interní 

komunikace existuje nejen více označení, ale také více významů a definic. Ať už 

profesionálové mluví o vnitřních vztazích, zaměstnanecké či vnitrofiremní komunikaci 

nebo dokonce o interním public relations (PR), vždy se pod těmito pojmy rozumí 

procesy a systémy komunikování uvnitř firmy. „Interní komunikace“ je pak tedy 

nejběžněji používané označení teoretiky z této oblasti (Van Riel, 1995, s. 13).  
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2.1.2 Zařazení interní komunikace  

K obecné definici komunikaci nabízí výklad mnoho autorů. Například Reifová 

(2004, s. 98) popisuje komunikaci jako produkci a výměnu sdělení a zejména významů 

sdělení prostřednictvím znakových systémů. Jiné vysvětlení nabízí Kunczik (1995, s. 

11) a to v podobě citátu Maxe Webera, který tvrdil, že komunikace je „takové jednání, 

jehož subjektivní smysl se v mysli jednajícího či jednajících vztahuje k počínání jiných 

osob a jestliže je na ně ve svém průběhu orientováno.“ Z této definice tedy vyplývá, že 

komunikace je považována za typ sociálního interakce, obecněji za sociální jednání. Lze 

ještě doplnit, že „komunikace je definována jako sociální interakce prostřednictvím 

symbolů (tamtéž).“  

Obecná typologie komunikace se pak tedy může řídit dle následujících kritérií: 

počet účastníků, vztah a postavení účastníků vůči sobě navzájem (tedy hierarchie: 

nadřízenost - podřízenost, jedinečnost - jistá sociální role, tedy potlačení jedinečnosti), 

způsob kontaktu (komunikace psaná – mluvená, přímá – nepřímá) a dále statut 

komunikace (individuální – institucionální, formální – neformální). Další možností, jak 

rozlišovat různé typy komunikace jsou pak jednotlivé roviny společenské organizace, na 

které se odehrává. Denis McQuail (2009, s. 31) seřadil tyto úrovně do pyramidy, podle 

tzv. „míry zespolečenštění“ komunikace (viz obrázek č. 1).  

Obrázek č. 1: Pyramida komunikace (McQuail, 2009, s. 31) 

Celospolečenská 

(masová) 

Institucionální 

Meziskupinová 

Skupinová 

Interpersonální 

Intrapersonální 
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Podle McQuaila (tamtéž) a jeho pyramidy se pak tedy interní komunikace řadí 

na druhé místo do kategorie institucionální či organizační úrovně. Podle něj se 

„organizace a společenské instituce od celospolečenských sítí liší tím, že mají vymezené 

cíle. Jsou také ohraničené a relativně uzavřené (tamtéž, s. 28). Podle dalších autorů 

(Winkler, 1998) pak zároveň komunikace na úrovni organizací spojuje dohromady 

interpersonální, skupinovou i masovou komunikaci a využívá kulturně podložené 

symboly 

 

Vos, Schoemaker a Rusland (2004, s. 19) dále poukazují na zásadní význam 

komunikace v organizacích: „Komunikace představuje řídící funkci uvnitř organizací. 

Tato řídící funkce je zodpovědná za procesy komunikace, které jsou iniciovány 

organizací. Komunikační procesy podporují vhodnou interakci mezi organizací a 

veřejností a to jak v interním, tak v externím prostředí.“ 
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2.1.3 Cíle interní komunikace 

Mezi hlavní úkoly manažerských pracovníků ve většině firem patří interní 

komunikace neboli kontakt se zaměstnanci. Hlavními účely firemní komunikace se 

zaměstnanci je pak bezesporu jejich motivace a spolupráce při dosahování společných 

obchodních cílů. Jedná se také o tzv. interní PR. To má následně za úkol dvě základní 

věci: informovat zaměstnance o chodu a životě organizace a u velkých podniků 

zprůhlednit jejich složité organizační struktury. 

Co se dále týče hlavních cílů, které by si každá organizace v rámci své interní 

komunikace měla nastavit, jedná se o tyto (Holá, 2006, s. 25): 

- Zajištění nejdůležitějších informačních potřeb všech zaměstnanců v rámci 

organizace. 

- Informační propojenost organizace, návaznost a koordinace interních 

komunikačních procesů. 

- Zajištění vzájemného pochopení a spolupráce na základě dosažení porozumění 

ve společných cílech (mezi manažery a jejich podřízenými, jeho týmy a mezi 

týmy a zaměstnanci navzájem). 

- Ovlivňování a vedení k žádoucím postojům a pracovnímu chování zaměstnanců, 

zajištění jejich stability a loajality. 

- Udržování stálé zpětné vazby a zakomponování poznatků do praxe – udržení 

kontinuálního zlepšování interní komunikace organizace. 

 

Horáková (2000, s. 135) pak doplňuje, že úplným cílem správně nastaveného 

procesu interní komunikace je samozřejmě spokojenost zaměstnance, ale také následně 

z toho plynoucí spokojenost klienta organizace, což z obchodního hlediska činí jednu 

z konkurenčních výhod. Firmy by pak tedy měly být motivované mít svou interní 

komunikaci správně nastavenou tak, aby byly naplněny cíle, zaměstnanci tvořili 

efektivní týmy a cítili svou důležitost ve skupině, v procesu a jako jednotlivci (Janda, 

2004, s. 98). 

Caywood (2003, s. 140) upozorňuje na to, že „základní cíle komunikace mezi 

zaměstnanci a vedením podniku musí odpovídat vlastnímu účelu a strategickým 

záměrům organizace…cílem komunikace mezi zaměstnanci je porozumění a vzájemná 

podpora, která zvyšuje produktivitu provozu v podniku a nedává možnost ke vzniku 

komunikačního vakua (tamtéž). “ 
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2.1.4 Vývoj Interní komunikace  

Michal C. Brandon (1997) uvádí tři zásadní etapy vývoje firemní komunikace. 

Podle Smith (2008, s. 8) tyto fáze nejsou specificky autorem pojmenované, nicméně pro 

lepší přehlednost by se daly zhruba definovat jako: 1) pracovně-právní vztahy, 2) 

realistická žurnalistika, 3) marketing. 

Období Hlavní cíl Důraz Orientace Přístup Zaměření 

První 

období (do 

60. let) 

Zlepšit 

morálku 
Jedinec 

Sounáležitost 

 

Vřelý, 

osobní 

 

Lidé 

 

Druhé 

období 

(polovina 

60. let - 80. 

léta) 

Doručit 

zprávu 
Fakta 

Reportování 

 

Skeptický, 

chladný 

 

Události 

 

Třetí 

období 

(konec 80. 

let - 

současnost) 

Naplnit 

strategii 
Organizace 

Pomoc 

managementu 

 

Pro-

obchodní 

 

Strategické 

cíle 

 

Tabulka č. 1: Vývoj zaměstnanecké komunikace (The Evolution of Employee Communication, 

Brandon, M., 1997 v Smith, 2008, s. 6-7) 

Zatímco tedy první etapa měla za cíl převážně napravovat morálku zaměstnanců, druhá 

měla „novinářským“ stylem především prezentovat pracovníkům věci tak, jak jsou, a 

tedy zpravovat je o dění ve společnosti. Třetí období, trvající zhruba od konce 80. let až 

do dnešní doby, na interní komunikaci nahlíží jako na strategický nástroj napomáhající 

k vyplnění obchodních cílů společnosti.  

 Jako samostatný manažerský obor, se pak interní komunikace začala rozvíjet od 90. let 

20. století. Mnoho okolností moderní doby (globalizace, hospodářské krize, firemní 

akvizice,…) často přímo spěje k nutnosti intenzivnější komunikace se zaměstnanci. 

Právě díky těmto faktorům tedy interní komunikace jako disciplína stále nabývá na 

významu ať už v nadnárodních korporacích, ale i malých a středních podnicích.  

 V rámci dnešního, vysoce konkurenčního prostředí představuje interní 

komunikace pro většinu podniků nezbytnou součást jejich fungování. Miller (2009, s. 2) 

hovoří o komunikaci v rámci organizace jako o „výzvě“ v dnešním složitém světě. 
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Poukazuje především na čtyři hlavní aspekty dnešní společnosti, které byly sotva 

v podvědomí před dvaceti lety, nicméně dnes jsou tyto skutečnosti nedílnou součástí 

našeho bytí a také, jak autorka podotýká, obsahu zpravodajství (Miller, 2009, s. 2).  

První z těchto výzev 21. století je globalizace, kdy v rámci organizací 

nemluvíme pouze o ekonomických změnách, ale zároveň o velkých proměnách v interní 

komunikaci. Ta se musí přizpůsobovat změnám ve sděleních, vztazích a obecně 

vzájemnému porozumění. Jak tedy komunikovat správně a efektivně v rámci 

mezinárodního působení? Jak může komunikace přispět k lepšímu, vzájemnému se, 

pochopení v multikulturním prostředí firmy? Tyto a mnohé další otázky si v dnešní 

době pokládá většina vedoucích pracovníků ve firmách podnikajících v mezinárodním 

prostředí.  

Dalším globálním problémem moderní doby je pak terorismus. Podle O´Kane 

(2007, s. 23) není terorismus žádnou ideologií, jak se mnozí domnívají, nicméně se 

jedná o soubor strategií, uplatňujících nevyzpytatelné násilí vůči jedincům, skupinám, 

národům a režimům (O´Kane v Miller, 2009, s. 4). Pro manažery firemní komunikace 

pak tento fakt v praxi vypadá tak, že se musí vyrovnávat s otázkami bezpečnosti v rámci 

organizace, což mimo jiné znamená, umět rychle a aktivně reagovat v případě ohrožení 

a tedy vyvinout efektivní systémy při nutnosti první pomoci.  

Jako další výzvu moderní doby uvádí Miller změnu klimatu neboli otázku 

globálního oteplování.  Jedná se o velmi diskutovaný jev, přičemž zde proti sobě stojí 

dva zásadní argumenty, a to zda za změnou klimatu stojí lidská činnost či zda se jedná 

čistě o přírodní změnu. Tak či onak, organizace po celém světě se musí s tímto jevem 

potýkat a to v rámci politiky životního prostředí. Mnoho firem tak následně svou značku 

v podnikání buduje také prostřednictvím ekologicky šetrného (eco-friendly) přístupu. 
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2.2 Interní komunikační procesy  

2.2.1 Formální a neformální komunikace 

Komunikaci ve firmě, lze dále podle jejího obsahu a účastníků rozlišovat na 

formální a neformální. Toto členění pak také vychází obecně z organizační struktury 

dané společnosti.  Podle Winklera (1998, s. 44) „formální komunikace vždy vychází ze 

sítě formální autority v organizaci nebo z potřeb vykonání nějakého skupinově 

zadaného úkolu.“ Formální komunikace je tedy stanovena vedením organizace a 

v případě jejího nerespektování mohou nastat sankce. Formálně je tedy zaměstnanec 

informován o chodu společnosti, dostává zadání svých pracovních úkolů a sám pak 

touto cestou podává zprávu o řešení či stavu dané záležitosti.  

Opakem je neformální komunikace, kterou Holá (2006, s. 12) dává s formální 

komunikací do nepřímé úměry. Podle ní totiž neformální komunikace, kterou může 

představovat neformální rozhovor mezi kolegy, ale také klepy a fámy, roste na významu 

v případě, že je formální komunikace slabá a pro zaměstnance nedostatečná. Doslova 

pak autorka tvrdí: "Pokud pracovníci nemají dostatek informací, spekulují a dál tyto 

informace předávají s vlastním přidaným významem, vytvářejí neuvěřitelné kombinace 

možností a management se nestačí divit, co se v lepším případě dovídá, v horším 

případě co paralyzuje jejich pracovní výkon.“ (Holá, 2006, s. 17).  

Oba dva komunikační toky, tedy jak formální, tak neformální ale představují pro 

zaměstnance nezbytné zdroje informací. Baker (2002, s. 58) navíc poukazuje na fakt, že 

v dnešní době je rozdělení komunikace na formální a neformální na ústupu, jelikož 

vzniká mnoho komunikačních kanálů, které se nedají zařadit ani do jedné kategorie. 

 

2.2.2 Horizontální, vertikální a diagonální směry komunikace 

V rámci organizace se komunikace dále rozlišuje podle jejích směrů. 

Horizontální komunikace (laterální, příčná) představuje komunikaci zaměstnanců na 

stejných úrovních, tedy například mezi jednotlivými útvary (odděleními, týmy, ale i 

zaměstnanci na stejných pozicích). Postmes, Tanis a de Wit (2001, s. 227) tento směr 

komunikace také označují za formální i neformální socio-emocionální interakce s 

kolegy na totožné úrovni. Příkladem můžou být porady, schůze či konference. Hlavním 

cílem správně nastavené horizontální komunikace by pak měla být akurátní 

informovanost všech zainteresovaných pracovníků. Stejně tak by pak podle Koubka 

(2008, s. 338) měli mít možnost dát zpětnou vazbu na záležitosti v rámci organizace. 
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„Neuspokojivá horizontální komunikace nebo její nedostatek mohou být brzdou 

spolupráce lidí, jejichž práce na sebe navazují, a také brzdou plnění úkolů 

organizace.“(Střížová, 2005, s. 18). Stejně tak varuje Winkler (1998, s. 45): „Nedostatek 

(horizontálních) komunikačních toků způsobuje izolaci, nedůvěru, neschopnost 

spolupráce a synergie, pracovníci nemají dostatečný silný pocit začlenění do života 

organizace, nejsou s ní ztotožněni a častěji odcházejí.“ Podle Vymětala (2008, s. 264) 

také hrozí, že často tento způsob komunikace může být shledáván ne zcela efektivním a 

bývá podhodnocena skutečnost, že tým představují všichni pracovníci organizace, 

nehledě na jejich aktuální funkční či hierarchické zařazení. 

Vertikální komunikace představuje podle Postmese, Tanise a de Wita (2001, s. 

231) kanál pro přenos strategických informací a je nástrojem komunikace s 

managementem. Vertikální komunikaci ve firmě si pak lze představit jednak ve směru 

shora dolů, tedy sestupném směru, kdy je sdělení komunikováno od vedení na 

podřízené, nebo ve směru vzestupném, tedy zdola nahoru. Sestupná komunikace je 

nezbytná pro přenos informací o cílech, záměrech a úkolech, které má zaměstnanec 

vykonat, je zpravidla jednosměrná a probíhá formou nařízení, doporučení, návrhů či 

norem (Střížová, 2005, s. 18). Slouží ale také jako motivační nástroj k práci 

podřízených (Armstrong, 2007, s. 79).  

Vzestupná komunikace pak poskytuje pracovníkům na nižších úrovních možnost 

dát zpětnou vazbu svým nadřízeným a ovlivnit tak jejich rozhodování. Nadřízení pak 

mají informace o tom, co si zaměstnanci o daném úkolu či záležitosti myslí, jaké mají 

návrhy na zlepšení, apod. "Komunikace zdola nahoru umožňuje tok a výměnu 

informací, názorů, iniciativních návrhů od výkonných členů organizace přes řídící 

pracovníky k vedení organizace." (Střížová, 2005, s. 18). Zaměstnance k tomuto směru 

komunikace pak motivuje především důvěryhodné firemní klima a oboustranný respekt. 

Jak již bylo výše zmíněno, poskytování stálé zpětné vazby a následné začlenění 

poznatků do praxe je zcela zásadní pro správně fungující interní komunikaci ve firmě.  

Diagonální komunikace, patrně nejméně často užívaný směr v rámci organizace, 

je přínosná v případě, že je efektivnější než předchozí typy (např. co se týče ušetření 

času). Probíhá mezi zaměstnanci jak na stejných úrovních, tak na různých a nemusí 

dodržovat vertikální organizační strukturu (lze tedy obejít nadřízené). I Robbins (2004, 

s. 56) podotýká, že z hlediska efektivnosti je tento typ nejvhodnější a z velké části je 

podporován užitím e-mailů. Samozřejmě i užívání tohoto směru může vyústit v problém 
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za předpokladu, že podřízení své vedoucí nedostatečně informují o komunikovaných 

informacích. 

 

2.2.3 Další členění komunikačních procesů 

Komunikační procesy interní komunikace je dále třeba rozlišit dle 

zainteresovaných skupin v rámci organizace. U firem z rozdílných sektorů samozřejmě 

nalezneme jiné skupiny zaměstnanců, nicméně pro obecné účely lze použít rozdělení dle 

jednotlivých úrovní struktury organizace vyplývající z práce Cheney a Christensen 

(2001, s. 99). Následující tabulka č. 2 pak podle Welch a Jacskon (2007, s. 185) na 

základě tohoto poznatku definuje 4 dimenze (úrovně) interní komunikace ve 

společnosti, směry komunikačního toku, hlavní účastníky a nejčastější obsahy této 

komunikace.  

Dimenze 

komunikace 
Úroveň 

Směr 

komunikace 
Účastníci Obsah 

Interní liniový 

management 

Liniový 

manažeři/vedoucí 

Převážně 

oboustranný 

Linioví 

manažeři - 

zaměstnanci 

Zaměstnanecké 

rozdělení rolí, 

osobní 

ohodnocení, … 

Interní týmy 
Teamoví 

kolegové 
Oboustranný 

Zaměstnanci – 

zaměstnanci 

Týmové 

informace, 

např. diskuze o 

týmovém úkolu 

Interní 

projekty 
Skupiny projektů Oboustranný 

Zaměstnanci – 

zaměstnanci 

Projektové 

informace, 

např. řešení 

zásadních 

otázek při práci 

na projektech 

Interní 

korporátní 

komunikace 

Strategičtí 

manažeři/ top 

management 

Převážně 

jednosměrný 

Strategičtí 

manažeři – 

všichni 

zaměstnanci 

Celo-

organizační 

záležitosti, 

např. stanovení 

cílů, určení 

směru 

organizace, 

celopodnikové 

aktivity 
Tabulka č. 2: Internal Communication Matrix (Welch, Jackson, 2007, s. 185) 

Právě celorganizační (korporátní) interní komunikace je jistým typem 

komunikace masové a tomu odpovídají také její rysy. Koncept je přínosný z hlediska 
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efektivity komunikace, jelikož zahrnuje komunikaci se všemi zaměstnanci najednou, 

nicméně právě jednosměrný tok může být hlavní důvodem kritiky. Studie od Grunig 

(1984, str.; Grunig a kol., 1992, s. 557) poukazuje na fakt, že dialog a symetrická 

komunikace jsou zásadní pro úspěšnou interní komunikaci. Toto tvrzení je očividně 

podepřené mnoha studiemi, nicméně by nebylo na místě se domnívat, že veškerá 

firemní komunikace může být praktikována ve formě dialogů. Jak odůvodňuje Welch a 

Jackson (2007, s. 187), jednosměrná komunikace je vhodná především v případech, kdy 

sdělení je jednoznačné a konzistentní a zároveň je zde nejlepší volbou zprostředkování 

komunikace médii. 
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2.3 Komunikační kanály interní komunikace 

Důležitým aspektem interní komunikace je způsob (komunikační kanál), jakým 

se sdělení dostává od zdroje k jeho příjemcům. Komunikační kanály se v interní 

komunikaci prvotně dají rozdělit podle toho, zda zprostředkovávají komunikaci přímou 

nebo nepřímou. Záleží tedy na tom, zda při ní dotyční užívají komunikační technologie 

či ne. Osobní, tedy přímá komunikace (z angl. face to face), je většinou odborníků 

považována za nejefektivnější. Také Wood (1999, s. 30) se s tímto ztotožňuje a osobní 

komunikaci považuje za nejlepší řešení, a to z důvodu umožnění bezprostřední 

interakce, zpětné vazby a začlenění socioemocionálních prvků, jejichž přítomnost není 

v nepřímé komunikaci možná. Přímá komunikace se pak tedy odehrává buďto mezi 

dvěma jednotlivci, jednotlivcem a skupinou ale také mezi skupinami navzájem. 

Podmínkou pro tuto komunikaci je jednota místa a času. 

Nepřímá komunikace pak může být realizována v mnoha podobách, 

v návaznosti na užitém komunikačním médiu. Při tomto způsobu komunikace je pak pro 

účastníky možné, díky komunikačním technologiím, být ve stejnou dobu na odlišných 

místech a reagovat s časovou prodlevou. Není však pravidlem, aby komunikace přes 

technologie byla automaticky nepřímá. V dnešní přetechnizované době umožňuje 

mnoho platforem komunikovat teď a tady (například videokonference), přičemž se 

účastníci navzájem vidí a mohou tak sledovat vzájemnou verbální i neverbální 

komunikaci.  

Technologie byly do konceptu vnitrofiremní komunikace začleněny zhruba na 

konci 80. let. Smith (2008, s. 9) uvádí, že mezi prvními „průkopníky“ této etapy byl 

Jeremy Redhouse, který se specializoval na poradenství v oblasti komunikace.
2
  Během 

těchto let pak tedy začaly být používány například dotazníky a průzkumy, které udělaly 

z komunikačního procesu „ze shora dolů“ oboustranný komunikační tok, neboli 

symetrickou komunikaci, jak tento jev nazývá Men (2014, s. 4). Právě tato symetrická, 

oboustranná komunikace pak přináší „důvěru, otevřenost, zpětnou vazbu (z angl. výrazu 

feedback), dostatek informací, styl orientovaný na zaměstnance, prostor pro nesouhlas a 

vyjednávání“ (Grunig, 1992, s. 558). Na rozdíl od asymetrické, jednosměrné 

komunikace, která probíhá směrem pouze ze shora dolů, zde je cílem rozvíjet dialog 

mezi organizací a jejími zaměstnanci. Je navíc také přímo prokázaná pozitivní asociace 

interní symetrické komunikace a výsledky, týkající se zaměstnanecké spokojenosti, 

loajality, vztahy se zaměstnavatelem, atd. (Jo, Shim, 2005; Kim, Rhee, 2011; Smidts a 

                                                 
2
 Dodnes existuje firma Redhouse Lane Communications Ltd. 
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kol., 2001). Lze také předpokládat, že když jsou zaměstnanci spokojení, spíše zůstanou 

se zaměstnavatelem v dlouhodobějším pracovním vztahu.  

Ačkoliv výběr vhodného a účelného komunikačního kanálu (v tomto případě 

vhodného média) je velmi důležitým krokem, Smith (2008, s. 69) varuje před tím, že 

výběr média by rozhodně neměl být považován za nejdůležitější aspekt při vytváření 

interní komunikační strategie. Při výběru správného média je třeba, aby si komunikátor 

nejprve uvědomil, co je potřeba komunikovat a komu. Wright (2009, s. 184) uvádí, že 

pro správný výběr komunikačního kanálu je vhodné mít na paměti tzv. Stupnici 

důležitosti sdělení (v originále The Concern Scale). V rámci tohoto „žebříčku“ řadí 

způsoby, jak by mělo být sdělení komunikováno na základě jeho důležitosti a významu 

pro příjemce. Tyto komunikační prostředky pak řadí následovně:  

Kontakt tváří v tvář 

 Dialog (one-to-one) 

 Týmové setkání 

 Jednání, meetingy 

 Konference 

Telefon 

Email 

 Instant messaging  

 Texting 

Video 

Intranet 

Tištěné prostředky 

Web 

 Blogy 

 Podcasty 

 Webinars 

 Wikis 

 

Komunikační kanály v tabulce č. 3 jsou tedy seřazeny podle míry důležitosti 

sdělení. Je-li pro příjemce jeho obsah velmi významný, je nejvhodnější zvolit přímo 

osobní komunikaci. Zprávy tohoto typu se mohou týkat například budoucnosti práce 

dotyčného, osobní otázky týkající se jeho existence ve firmě a podobně. Je tedy zjevné, 

že na této úrovni by měl sdělení komunikovat trénovaný pracovník z oddělení lidských 

zdrojů, liniový manažer či jiná odpovědná osoba. V případě, že se obsah sdělení netýká 

Tabulka č. 3: The Concern Scale (Wright, M., 2009, s. 186) 
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jen jednotlivce, ale více členů skupiny, týmu, je třeba postupovat stejným způsobem a 

zároveň dát každému stejný prostor se vyjádřit. Nejméně vhodné pro tyto účely je pak 

tedy komunikace skrze webové stránky (např. blogy, sdílené dokumenty, apod. 

2.3.1 Osobní komunikace 

Jak již bylo zmíněno výše, v případě osobní komunikace z očí do očí (či tváří 

v tvář, z anglického originálu face to face) by se mělo jednat o nejpreferovanější kanál 

při sdělování důležitých informací, při podstatných schůzkách. Z hlediska efektivity 

přenosu a pochopení sdělení příjemcem, se jedná o nejúčinnější kanál ze všech. Jak 

uvádí Smith (2008, s. 70), podle mnoha výzkumů u zaměstnanců z rozličných odvětví, 

se v tomto případě jedná stále o nejvýznamnější způsob komunikace. V případě přímé, 

osobní komunikace dále musíme rozlišovat mezi komunikací interpersonální, tedy 

hovoří-li jedinec k jedinci, a komunikací, kdy jedinec hovoří k většímu počtu 

zaměstnanců (skupina, tým, oddělení, celá organizace).  

Ať už se jedná o jakkoliv velkou skupinu, měl by komunikátor mít vždy na 

paměti, že jednoduchost a jednoznačnost jsou atributy, které by sdělovaná zpráva měla 

mít. V případě, že je sdělení nutno komunikovat opravdu velké skupině zaměstnanců, je 

třeba již do procesu zapojit také podpůrné nástroje, ať už se jedná o audiovizuální 

technologie či informační letáky, apod. (Smith, 2008, s. 71). Obsahově by pak měly být 

všechny materiály uzpůsobeny potřebám a cílům na různých organizačních stupních. I 

tento typ skupinové komunikace by měl být zvolen v případě, jedná- li se o důležité 

oznámení o společnosti, o tom jak si například stojí na trhu a obzvláště negativní zprávy 

by měly být sdělovány touto cestou. V případě negativního sdělení jednotlivci (např. 

oznámení o výpovědi) je tento kanál osobní komunikace také nejvhodnější (viz tabulka 

č. 2). Může se ale také jednat o běžné schůze, která nemusí mít nutně za cíl sdělení 

nepříjemných skutečností.  

Mnoho firem volí neformální setkání vedoucích pracovníků s řadovými 

zaměstnanci jako například snídaně či obědy, kde se automaticky předpokládá větší 

uvolněnost a zúčastnění tak mají možnost otevřené diskuze a dotazů, aniž by pociťovali 

komunikační bariéry mezi nimi a vedením. Ve firmách fungujících ve výrobním a 

průmyslovém odvětví se také například praktikují osobní setkání top manažerů a 

dělníků, kdy si manažeři osobně vyzkouší práci s těmito pracovníky, aby se opět cíleně 

udržoval kontakt mezi těmito úrovněmi v organizaci. Právě tyto akce jsou velmi 
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důležité, a jak potvrzuje Smith (2008, s. 72), pomáhají jak manažerům, kteří zjistí a 

pochopí co se v reálu děje na hierarchicky nižších úrovních, tak zároveň řadovým 

pracovníkům, kteří získají pocit, že se o ně vedení důkladně zajímá a naslouchá jejich 

připomínkám a potřebám.  

I u osobní komunikace ale mohou nastat komplikace a je potřeba počítat 

s různými úskalími, které tento typ přenosu sdělení přináší. Ne vždy je totiž pouze ústní 

kontakt dostačující a mnohdy je třeba v návaznosti na význam a složitost sdělení zapojit 

právě i jiné kanály a to právě různé typy médií, které budou uvedeny níže. 

2.3.2 Média v interní komunikaci 

S pojmem média se v dnešní době setkala většina z nás, jedná se označení pro 

masové komunikační prostředky, které nás dnes a denně obklopují v nejrůznějších 

podobách. Jedná se tedy o tisk, rozhlas, televizní vysílání či tzv. „nová média“, neboli 

média fungující na principu digitalizace. Slovo médium má původ v latině, kde 

znamená „prostředek, prostředníka, zprostředkující činitel – tedy to, co 

zprostředkovává, zajišťuje“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 16). Pro všechny odvětví, které 

se věnují projevům mezilidské komunikace, znamenají média to, „co zprostředkovává 

někomu nějaké sdělení, tedy médium komunikační“ (tamtéž). Nelze však říci, že 

komunikační prostředky by se rovnaly pojmu média. Za komunikační prostředky se 

nepovažuje pouze rozhlas, tisk, televize či internet, ale také např. přirozený jazyk.  

Autoři se dále zamýšlejí, jaké role plní média jako společenské instituce, neboli 

kategorizují média podle toho, jaké společenské vztahy budují a podporují.  Na základě 

tohoto rozlišení pak definují média interpersonální, tedy ta, která umožňují komunikaci 

mezi dvěma jednotlivci, kteří své role navzájem vnímají. Tento typ médií, do kterého 

lze zařadit dopisy, telefonní, e-mailovou či jinou elektronickou konverzaci, se 

vyznačuje hlavně možností odesílání a příjmu sdělení na obou stranách. Oproti tomu 

stojí média, která slouží celospolečenské komunikaci a jejich hlavním rysem je přenos 

sdělení od jednoho zdroje k početnému publiku. Tato média, označována masová, pak 

tedy podporují princip přenosového modelu, kdy podavatel sdělení je vysílatel sdělení a 

následně velký počet lidí, který mezi sebou většinou ale nemá žádné či jen slabé 

sociální vazby, je v roli příjemce (Jirák, Köpplová, 2007, s. 21). Vedle interpersonálních 

a masových médií ještě někteří odborníci rozlišují tzv. síťová média, které mohou 

http://www.kosmas.cz/autor/9167/barbara-k-pplova/
http://www.kosmas.cz/autor/9167/barbara-k-pplova/


20 

 

fungovat jako interpersonální ale také jako masová média. (Grossberg, Wartella a 

Whitney, 1998, s. 8).  

Každé médium s sebou nicméně přináší jiné atributy a rozdílně účinkuje na své 

cílové skupiny (publika). Daft a Lengel (1984, 1986) přišli s návrhem takzvaného 

modelu bohatosti (či plnosti) médií (The Media Richness model), kde tvrdí, že možnosti 

daného média odpovídají jeho „bohatosti“ a to skrze čtyři kritéria: míra 

bezprostřednosti, rychlosti zpětné vazby či interakce, užití verbálních a neverbálních 

podnětů, přirozenost jazyka (například možnost komunikovat v konverzačním stylu) a 

míra osobního kontaktu (možnost zaslat někomu přímo zprávu). 

Podle těchto charakteristik pak „nejbohatší“ médium představuje osobní 

komunikace tváří v tvář a představuje zároveň nejoptimálnější kanál pro komplexní 

komunikování, protože je zde možno ihned reagovat, užívat přirozený jazyk, diskutovat 

rozličné záležitosti a je zde také osobní zaměření, tedy možnost sdělit někomu něco 

přímo. Na druhé straně stupnice pak stojí běžná oznámení, výroční zprávy, plakáty a 

obecně neosobní komunikační kanály. E-maily a telefonní hovory pak spadají zhruba do 

poloviny této stupnice (Daft & Lengel, 1984). Obecně se tedy předpokládá, že užívání 

„bohatých“ médií, jako osobní komunikace, usnadňuje symetrickou komunikaci, jelikož 

umožňuje bezprostřední zpětnou vazbu a dialog (Grunig, 1992, s. 121). Model bohatosti 

médií pak ještě Daft a Legel dále doplňují o rozměr „nejednoznačnosti“ sdělení, které 

má být v rámci organizace komunikováno. Miller (2009, s. 242) toto označuje za „míru 

existence konfliktu při interpretaci daného sdělení“. Jinými slovy se jedná o to, do jaké 

míry si lze jinak vyložit pravý význam sdělení. Například informuje-li manažer své 

podřízené o nadcházejícím setkání, jedná se o vcelku jednoznačné sdělení, které 

pravděpodobně většina pochopí tak, jak bylo záměrem komunikátora. Na druhé straně 

ovšem, řeší-li nadřízený konflikt svých dvou podřízených, dostává se do situace, kdy je 

mnohem větší pravděpodobnost nedorozumění a možnost příjemcovy odlišné 

interpretace.  

Po propojení těchto poznatků byla následně vytvořena matice odhadu výběru 

efektivního média (viz tabulka č. 4), kde je spojena dohromady úroveň 

nejednoznačnosti sdělení a zároveň „bohatost“ média. 
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Tabulka č. 4: Odhad výběru efektivního  média (Lengel, R.H. & Daft, R.L., 1988 použito v Miller 

(2009, s. 243)) 

Obecně lze tedy říci, že tento model má v praxi podporu a několik výzkumů 

prokázalo, že se manažeři drží jeho základních principů při výběru komunikačního 

kanálu (Russ, Daft & Lengel, 1990; Trevino, Lengel, Bodensteiner, Gerloff a Muir, 

1990) a dosahují tak zároveň větší efektivity práce (Daft, Lengel a Trevino, 1987). Co 

se navíc týče týmové spolupráce uvnitř organizace, další průzkumy prokázaly, že týmy 

dosahovaly také větší efektivity za předpokladu, že při nutnosti řešení komplikované 

záležitosti užívaly osobní komunikaci, konferenční hovory a například na emailovou 

komunikaci se spoléhaly pouze v případě rutinních úkolů (Maznevski a Chudoba, 

2000). Existují ale odlišné názory na funkčnost tohoto modelu v praxi, které 

argumentují nedostatečným vysvětlením užití technologií v organizacích (Mennecke, 

Valacich a Wheeler, 2000). I ve studiích, které obecně myšlenku tohoto modelu 

podporují, se objevuje velký podíl případů, kde výběr vhodného média nezávisí na 

složitosti komunikovaného sdělení, ale je ovlivněn i jinými faktory, jako například je-li 

zpráva pozitivní či negativní (Sheer, Chen, 2004).  

Pro hlubší a úplné vysvětlení užití komunikačních technologií v rámci firmy pak 

byly navrženy další alternativní modely. Jedním z nich je například model zahrnující 

 Jednoznačné sdělení Nejednoznačné sdělení  

„Bohatá“ média Komunikační selhání 

 Přesycení daty. 

Bohatá média jsou 

zbytečně použitá 

pro rutinní 

záležitosti. Příliš 

podnětů způsobuje 

zmatenost a 

vyvolává více 

významů. 

 

Efektivní komunikace 

 Zde se jedná o 

komunikační 

úspěch, jelikož 

bohatá média jsou 

vhodnou volbou při 

komunikování 

nejednoznačného 

sdělení.  

„Chudá“ média Efektivní komunikace 

 Zde se jedná o 

komunikační 

úspěch, jelikož 

chudá média jsou 

vhodnou při 

komunikování 

jednoznačného 

sdělení. 

Komunikační selhání 

 Nedostatek dat. 

Tento typ médií 

použit pro 

komunikaci 

nejednoznačných 

sdělení znamená 

nedostatek 

informací pro 

zachycení složitosti 

obsahu zprávy. 
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sociální vazby. Tento model byl navržen Janet Fulk a jejími kolegy, kteří argumentují, 

že užití komunikačních technologií na pracovišti může být vysvětleno hlubším 

zkoumáním sociálního prostředí organizace (Fulk, Schmitz a Steinfield, 1990). Podle 

těchto teoretiků tedy výběr vhodného média závisí na vztazích mezi kolegy, 

nadřízenými, klienty a ostatními zainteresovanými osobami. V tomto modelu je pak 

užití komunikačního kanálu ovlivněno několika faktory: obecné charakteristiky obsahu 

sdělení a média, osobní zkušenosti a znalosti, individuální odlišnosti a sociální vazby 

(Miller, 2009, s. 245). Vzhledem k tomu, že tento přístup v první řadě zahrnuje stejně 

jako model bohatosti médií charakteristiku sdělení a média, může být považován za 

jeho rozšířenou verzi.  

Všechny tyto modely pak tedy představují užitečnou pomůcku pro pochopení 

užívání technologií uvnitř organizací a schémat při výběru vhodného komunikačního 

média.  

Mediovaná komunikace může pak dále podle Welch a Jackson (2007, s. 187) 

zahrnovat tzv. kontrolovaná či nekontrolovaná média. Skrze kontrolovaná média, jako 

např. newslettery, noviny či video prezentace mohou vedoucí pracovníci (většinou tedy 

senior manažeři) zprostředkovat sdělení, aniž by bylo někým upravováno či procházelo 

přes tzv. gatekeepery
3
. Vysílatel sdělení tedy může v tomto případě zcela kontrolovat 

jeho obsah, formát a kanál, kterým je zprostředkováno.  

Na druhé straně jsou potom média nekontrolovaná, kde je naopak role 

gatekeepera aktivní a může tedy dojít k úpravě sdělení. V případech externí komunikace 

se jedná o tištěná či vysílací média (novináři jsou zde v roli gatekeeperů). Co se týká 

komunikace interní, i zde může docházet k následné úpravě obsahů a to například ze 

strany liniových manažerů. Jak shrnuje Welch a Jackson (2007, s. 188): „obecně lze ale 

říci, že senior manažeři mají největší přístup a tudíž největší pravomoci kontrolovat 

obsah interních médií a komunikačních kanálů ve firmě, které pro ně představují 

strategický zdroj vlivu.“ 

                                                 
3
 Gatekeeper – osoba „střežící bránu“. Termín gatekeeping  byl poprvé použit v roce 1947 psychologem 

Kurtem Lewinem, při studii nákupního chování. Později se problematice věnoval David Manning White, 

který v roce 1950 publikoval studii „The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection of News. 

Gatekeeper je pak podle něj nejen editor, ale každá osoba, která ovlivňuje, co a v jakém formátu se zařadí 

do zpravodajství.  
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Wright (1995, s. 183) poukazuje na fakt, že obecně je mediovaná interní 

komunikace vnímána jako nejméně populární a preferovaná forma, zatímco osobní 

kontakt jako ta nejpreferovanější. 

   

2.3.2.1 Tištěná média 

Do kategorie tištěných médií v rámci interní komunikace spadá několik typů 

sdělovacích prostředků, jejichž podkategorie závisí na množství a typu obsahu, 

frekvenci publikování, ale také způsobu distribuce v rámci organizace. Oproti ostatním 

typům médií, včetně osobní přímé komunikace, má tento kanál nevýhodu z hlediska 

aktuálnosti a rychlosti přenosu sdělení. Část firem proto od tištěných médií zcela 

upustila a vydala se jen cestou elektronické komunikace, nicméně jak uvádí na příkladu 

britské BBC Smith (2008, str. 72), kde vedle sebe spravují jak tištěné publikace 

(například pro úvahy a širší rozebrání témat), tak elektronické kanály (jako intranet) pro 

okamžité a rychlé aktualizace o dění ve firmě.  

Obecně by pak tedy interní tištěná média měla sloužit jako kvalitní zdroj 

informací pro zaměstnance, kteří hledají podrobnější komentáře a úvahy k důležitým 

událostem, změnám a jiným aktualitám týkající se společnosti. Další výhodou je pak, na 

rozdíl od osobní komunikace, širší dosah v rámci organizace. Sdělení se tedy dostane ve 

stejné formě i geograficky vzdálenějším skupinám zaměstnanců. Zejména u 

nadnárodních společností je pak logicky nejen tento, ale obecně všechny mediované 

způsoby komunikace preferovány, a to z důvodu velkého rozptylu pracovníků po 

různých regionech a tedy nemožnosti komunikovat osobně. Další výhodou, hlavně pro 

příjemce sdělení, je pak samozřejmě více času na vstřebání a zpětnou vazbu. 

Mezi tištěná média, která lze v organizacích najít, patří firemní noviny, časopisy, 

newslettery (typ tištěného média konvergovaný do elektronické podoby), ale také 

například výroční zprávy či brožury pro nově příchozí zaměstnance. Interní noviny, 

stejně tak jako tradiční noviny, by měly obsahovat novinky týkající se společnosti, ale 

také komentáře a úvahy. Hodí se spíše více pro publikum, které preferuje tištěné noviny 

i jako zdroj svých externích zpráv. Časopisy budou na rozdíl od novin obsáhlejší, 

s menší frekvencí vydávání a budou se v nich vyskytovat spíše hlubší a detailnější 

rozbory jednotlivých témat. Nedá se zde tedy předpokládat, že by přinášely nejnovější 

aktuality. Tištěná média v organizaci tedy zasáhnou veškeré publikum (zaměstnance) 
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stejným, konzistentním sdělením. I ti nejvytíženější zaměstnanci si časopis, či noviny 

můžou přečíst o své pauze, nebo na cestě domů. Nabízí se zde také možnost reflektovat 

zpětnou vazbu a otisknout různé názory na aktuální témata. Další potenciální výhodou 

je schopnost tohoto média posilovat firemní značku a vzbuzovat dojem jednoty a 

sloučení. Na druhou stranu, někteří mohou považovat tyto tištěné kanály za neobjektivní 

či informace zde obsažené za neaktuální. Pro firemní „redakci“, odpovědnou za obsah 

časopisu či novin, je také velkou výzvou přizpůsobit obsahově tyto kanály veškerému 

publiku. 

Do kategorie tištěných médií lze dále také řadit firemní plakáty. Tyto 

komunikační prostředky jsou efektivní zejména pro krátká a stručná sdělení a svou 

grafikou mohou upoutat velké množství pracovníků. Z hlediska efektivity je také nutné, 

aby byly vyvěšeny na frekventovaných místech, a hlavně tam, kde má zaměstnanec 

možnost (ideálně, nemá-li jinou možnost) se zastavit a plakát si přečíst. Vhodná místa 

tak mohou být výtahy, kuchyňky, ale například také toalety. Podobným příkladem jsou 

pak ještě firemní nástěnky, avšak Wright (2009, s. 33) oba tyto kanály považuje za 

zastaralé a tvrdí, že se vše dají v dnešní době nahradit atraktivnější elektronickou 

formou. 

  

2.3.2.2 Vysílací a audiovizuální média 

Mnoho firem dnes pro zpestření interní komunikace používá také vysílací média, 

tedy video a audio kanály. Jak poukazuje Smith (2008, str. 74), pro komunikátora tyto 

prvky nabízejí výhodu interaktivity a jsou spíše užívány jako rozšíření či doplněk 

osobní komunikace tváří v tvář, ačkoliv video může tuto komunikaci zcela nahradit 

například na geograficky vzdálených pracovištích. Video je podle výzkumu společnosti 

Melcrum
4
 považováno za kreativní a zábavný prvek, ukazující reálné osoby, které 

mohou promlouvat o svých zkušenostech a názorech. Zároveň video kanál zpřístupňuje 

obsah pro masové publikum a podává jasné, konzistentní sdělení, jehož obsah má vždy 

komunikátor plně pod kontrolou. Tento způsob promluvy k zaměstnancům však může 

představovat relativně nákladnou položku v rozpočtu firem. Užití videa je také 

                                                 
4
 Choosing the Right Communication Channel. In: Melcrum.com [online]. 2012. [cit. 2014-05-01]. 

Dostupné z: https://www.melcrum.com/research/strategy-planning-tactics-intranets-digital-social-

media/choosing-right-communication 
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základem videokonferencí, které jsou vhodné při komunikaci se vzdálenými 

pracovníky, jelikož jim poskytují alternativu k osobní komunikaci.  

Dalším využívaným nástrojem, hlavně ve větších firmách jsou LCD obrazovky, 

které mohou být rozmístěny na různých místech a poskytovat tak zaměstnancům 

důležité, avšak stručné informace, videa, obrázky, apod. Jak bylo výše zmíněno, právě 

na příkladu nástěnek, Wright (2009, s. 34) poukazuje na jejich nahrazení LCD či plasma 

obrazovkami. Na rozdíl od nástěnek tak tyto obrazovky neukazují stále statický obraz a 

autor obsahu má nad nimi větší kontrolu. Podle Wrighta (tamtéž) je pak ale potřeba dbát 

na aktualizaci obsahu, jelikož obrazovky nepředstavují pouze komunikační kanál, ale 

také reklamní prostor, tudíž by obrazovky měly své publikum, tedy zaměstnance, vždy 

efektivně zaujmout.  

Audio záznamy oproti tomu představují méně rozšířenou formu komunikace. 

Mohou je například poslouchat pracovníci při řízení vozidla. Sdělení by mělo být 

jednoduché, nicméně poutavé. Závisí také vždy na dotyčném, zda si záznam opravdu 

pustí, nebo ne. Další alternativu nabízí tzv. podcasty, neboli audio záznamy, které jsou 

umístěny na webových stránkách, kde jsou zaměstnancům volně k dispozici ke stažení. 

Podcast si lze tedy představit jako příspěvek namluvený autorem, který je ve formě 

souboru umístěn na firemním intranetu. Výhodou je pak relativní jednoduchost pro 

autora nahrát a umístit příspěvek na intranet a následná možnost pro zaměstnance si 

kdykoliv soubor poslechnout. 

  



26 

 

2.3.3 Nová média  

Podle McQuaila představuje nejzásadnější atribut nových médií tzv. digitalizace, 

tedy „proces, v jehož průběhu jsou všechny texty (symbolické významy ve všech 

zakódovaných a zaznamenaných podobách) převedeny do binárního kódu a mohou být 

stejným procesem vyráběny, distribuovány i skladovány.“ (McQuail, 2009, str. 150).  

V dnešní době technologické vyspělosti je nezbytné vyzdvihnout právě tato nová 

média, neboli vše, co je přístupné skrze internet. Pro většinu firem jsou dnes 

technologie, umožňující rychlou a efektivní komunikaci, nezbytnou součástí 

komunikačních nástrojů.  Na rozdíl od tištěných publikací, tato média, která čteme na 

obrazovce svých počítačů, mají mnoho specifik a odlišností. McQuail (2009, s. 52) 

uvádí několik zásadních charakteristik které internet jako médium má: 

 Technologie založená na počítačích 

 Hybridní, nespecifický, přizpůsobivý charakter 

 Interaktivní potenciál 

 Soukromé i veřejné funkce 

 Nízký stupeň regulace 

 Vzájemné propojení 

 Všudypřítomnost a rozptýlenost 

 Přístupnost jednotlivcům v roli komunikátorů 

 Jak bylo již naznačeno výše, pod tuto kategorii spadá mnoho typů rozličných 

médií a komunikačních kanálů. Počínaje firemním intranetem, který většinou slouží 

jako informační portál pro veškeré zaměstnance, přes email, jež se stal neodmyslitelnou 

součástí každodenní komunikace, až po sociální sítě, pro veřejnost známé jako 

Facebook či Twitter. Nicméně i v interní komunikaci firem již vznikají tyto platformy, 

sloužící nejen ke komunikování, ale i sdílení nejrůznějších obsahů.  

Pro lepší přehled rozděluje McQuail (2009, s. 155) nová média do 4 

podkategorií, které se liší typem užití, obsahem a kontextem. Pro zasazení do kontextu 

interní firemní komunikace, jsou u každé z kategorií uvedena příslušná firemní média: 

 Interpersonální komunikační média – do této kategorie spadá telefon, tedy jak 

pevná linka, tak mobilní telefony a také e-mail či komunikátor. Podle McQuaila 
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(tamtéž) je zde obsah soukromý a pomíjivý a do velké míry ovlivněný vztahem 

mezi účastníky.  

 Interaktivní média určená ke hraní – zde se jedná především o počítačové a 

video hry, které vytváří pro uživatele virtuální realitu. Tato média však v interní 

komunikaci spíše nejsou využívána.  

 Média pro vyhledávání informací – do této kategorie bude v rámci vnitrofiremní 

komunikace spadat především intranet, který má pro zaměstnance sloužit jako 

rozsáhlý zdroj informací.  

 Kolektivní média se spoluúčastí – mezi tuto skupinu médií se řadí média 

využívající internet pro „sdílení, výměnu informací, myšlenek a zkušeností a 

k rozvoji aktivních (počítačem zprostředkovaných) osobních vztahů.“(McQuail, 

2009, s. 156). Z firemního hlediska se sem tedy řadí interní sociální sítě, 

kolaborativní platformy, blogy či jiný software, který firma využívá.  

2.3.3.1 Telefon 

Jednu z nejrozšířenějších forem komunikace ve firmě pak jistě představují 

telefonní pevné linky a mobilní telefony. U geograficky rozprostřených firem jsou dnes 

také telekonference velmi používaný komunikační kanál. Co se telekonferencí týče, 

Wright (2009, s. 36) poukazuje na několik nedostatků, které se ale týkají většiny kanálů 

zprostředkovávajících nepřímou komunikaci, a tím je absence vizuálního prvku, který je 

podle autora základním klíčem k dobré komunikaci.  

Role mobilních telefonů se na druhou stranu neustále vyvíjí a v dnešní době 

slouží uživatelům jako komplexní komunikační technologie, skrze kterou mají nejen 

možnost hovoru a textových zpráv, ale také přístup na internet a tedy k e-mailu či 

sociálním sítím.  

2.3.3.2 E-mail 

Elektronická pošta (z anglického originálu e-mail) představuje pravděpodobně 

nejrozšířenější komunikační kanál v organizacích. Podle Smith (2008, s. 172) mnoho 

lidí také považuje e-mail za jeden z hlavních kanálů neformální konverzace v rámci 

organizace. Z pohledu autorů modelu bohatosti médií, Dafta a Lengela, představuje 

email pouze textové médium, které nezahrnuje socioemocionální prvky, které jsou 

potřebné při řešení ne zcela jasných záležitostí. Na druhé straně ale mnoho výzkumů 

prokazuje opak, například Rice a Love (1987, s. 101) naznačují, že aktivní uživatelé 

elektronické komunikace jsou schopni právě tyto socioemocionální atributy do 
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konverzace implementovat. Také Fulk (1993, s. 941) nalézá ve svém empirickém 

výzkumu důkazy, kdy členové určité skupiny v rámci organizace dokážou do své 

komunikace skrze e-mail zahrnout právě tyto již zmiňované prvky. Z několika výzkumů 

na téma užití tohoto média v rámci interní komunikace je patrné, že e-mail je preferován 

před osobní komunikací v případě posílání dokumentů či přeposílání zpráv. Před 

telefonickou komunikací je pak upřednostňován v případech vyžádání si informací, 

odpovídání na dotazy, zadávání úkolů či koordinování aktivit (Sullivan, 1995, s. 62). E-

mail tedy stejně jako většina elektronických médií nabízí rychlou a relativně levnou 

cestu, jak oslovit masové publikum. Pro většinu uživatelů navíc není těžké ho použít. 

Elektronická pošta příjemce přímo oslovuje a je zde tedy, oproti intranetu, mnohem 

větší pravděpodobnost, že si informaci zaměstnanec přečte. Skrze e-mail je v interní 

komunikaci dobré zasílat informační zprávy, různá upozornění či návody k provedení 

daného úkolu.  

Do e-mailové komunikace spadá také firemní elektronický zpravodaj neboli 

newsletter. Jedná se v podstatě typ tištěného média, který byl ale konvergován do 

elektronické podoby.  Bývá tedy obvykle zasílán jednou týdně skrze e-mail, nicméně 

četnost newsletterů si každá organizace upravuje sama dle svého uvážení. Jedná se 

většinou o krátký a obsahově stručný typ zprávy. Skrze pravidelné newslettery se může 

informovat o nově příchozích zaměstnancích, novém produktu uvedeného na trh, či 

jiných zprávách podobného typu.  

U elektronické pošty se velmi rychle může stát, že se uživatel (zaměstnanec) 

bude cítit e-maily zahlcen a začne mít pocit, že mu vyřizování elektronické pošty zabere 

většinu jeho času (Huber a Daft, 1987, s.. 133). Zaměstnanci mohou také e-mailové 

zprávy považovat za velmi neosobní či irelevantní (Adams, Todd a Nelson, 1993, s. 10). 

Ve firmách, kde je tedy e-mail komunikačně zneužíván dochází k informačnímu 

přetížení zaměstnanců. Houlder (1994) ve svém článku zmiňuje výzkum z Velké 

Británie, při kterém byla na vzorku 259 firem tato skutečnost prokázána na základě 

zahlcení e-maily od svých manažerů. Dawley a Anthony (2003, s. 173) pak ve své studii 

zmiňují experta z internetové společnosti monitorující tisíce e-mailových účtů, který 

uznává, že mnoho uživatelů v rámci firem si stěžuje na příliš mnoho nevyžádané 

elektronické pošty a zároveň doporučuje provádět v organizacích jakýsi e-mailový 

trénink, právě za účelem eliminace zahlcení e-maily a informacemi v nich obsaženými. 

Někteří autoři také ostře kritizují neúměrné rozrůstání elektronické pošty, jelikož podle 
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nich „ucpává“ informační systémy a dosahuje tak kritických rozměrů (Baatz, 1999, s. 

16; McCune, 1998, s. 12). Zajímavou perspektivu také přináší Wright (2009, str. 193) 

ve své případové studii na společnosti Microsoft. Ta se, jakožto firma z oboru 

informačních technologií, svými digitálními komunikačními kanály do hloubky zabývá. 

Na problematiku technologií a jejich využití pak nahlíží z pohledu stále nově 

příchozích, mladších a mladších zaměstnanců. V dnešní době se tak e-mail sám o sobě 

stává zastaralou technologií, a noví, mladí zaměstnanci, již internet, na rozdíl od jejich 

starších kolegů, využívali od svého útlého dětství. Tito lidé pak nastoupí do zaměstnání 

s vysokými očekáváními, co se týče možnosti využití komunikačních technologií 

(obzvláště ve firmě Microsoft). Hlavně mladší ročníky, užívající na denní bázi sociální 

sítě (Facebook, apod.) mají větší očekávání i uživatelské kapacity a když mají 

k dispozici jen e-mail a sdílený disk, mohou cítit frustraci. I toto je tedy motivace pro 

organizace jít kupředu v oblasti využívání nových technologií pro interní komunikaci. 

Přestože je tedy e-mail často vnímán jako otravná věc zabírající mnoho času, i ve 

společnosti Microsoft je stále nejpoužívanějším komunikačním kanálem (Wright, 2009, 

str. 193).    

Další ukázkou z praxe a zároveň inspirací může být také příklad z počítačové 

firmy IBM, kde se zaměstnanec Juan Suarez před několika lety rozhodl fungovat 

naprosto bez e-mailu. Veškerou svou firemní komunikaci založil na sdílených či 

kooperativních platformách. Své reakce namísto do e-mailu posílal na volně přístupnou 

elektronickou nástěnku (lze si představit jako Facebook). K tomuto kroku ho vedla 

právě myšlenka větší pracovní efektivity, která pro něj zdlouhavým vyřizováním e-

mailů, byla nedosažitelná. Tento inovátor ve firemní komunikaci tedy označuje svůj 

revoluční postup nejen jako velkou úsporu času, ale jako zcela nový myšlenkový 

koncept práce (Matúšková, 2013, s. 68).  

2.3.3.3 Komunikátory 

Komunikační formy v angličtině označované jako Instant Messaging, 

představují velmi rychlou formu zasílání zpráv. Podle Wrighta (2009, s. 451) jsou 

komunikátory, ačkoliv součást skupiny sociálních médií, formou podobné e-mailu a 

tudíž pro interní komunikace představují další skupinu užitečných komunikačních 

nástrojů. Instant Messaging (dále IM) označuje za velmi oblíbenou formu 

komunikování u 65-75 % zaměstnanců a předpovídá mu naprostou stejnou rozšířenost 

jako e-mailu. IM funguje na principu okamžitého zasílání krátkých zpráv přímo 
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kontaktu, který odesílatel vybere ze svého adresáře. Tato komunikace, na rozdíl od e-

mailu, připomíná spíše formu psané konverzace, nežli elektronický dopis. Dalším 

rozdílem je také rychlost zpětné vazby, která je u IM okamžitá, zatímco u elektronické 

pošty bývá delší prodleva. Další výhodou, kterou Wright (2009, s. 452) uvádí, je úspora 

času, kterou IM zprostředkováním komunikace přináší, a také díky své neformálnosti, 

schopnost většímu přiblížení přirozené lidské konverzace. Zároveň výhodou i 

nevýhodou je pak často nemožnost dohledat konverzaci, zde ale záleží na konkrétním 

nastavení programu, jelikož u některých komunikátorů se konverzace zpravidla 

archivuje. Podobně jako ostatní sociální média, také IM představuje v první řadě trend u 

mladších generací a zařazuje se tak vedle blogů a sdílených platforem do skupiny 

komunikačních prostředků, které si v mnoha organizacích stále „razí“ svou cestu.  

2.3.3.4 Intranet 

Intranet představuje síť fungující na stejném principu jako internet, avšak je na 

interní bázi, tudíž omezena pouze pro určitou cílovou skupinu. Jde tedy o interní 

webové stránky firem, institucí, korporací, na které mají přístup většinou všichni 

zaměstnanci. Podle Davida Phillipse (2009, s. 142) je hlavní myšlenkou vytvoření 

intranetu poskytnutí stejných informací a znalostí všem zaměstnancům bez rozdílu, 

nicméně podle jeho názoru, zdaleka ne všechny intranety tomuto odpovídají. Často se 

jedná o kvanta neuspořádaných, těžko dohledatelných informací, které neodpovídají 

praktickému chodu organizace.  

Intranet se každopádně stal jedním z nejužitečnějších a nejefektivnějších 

nástrojů pro šíření firemních zpráv, aktualit a instrukcí. Pracovníci tak mohou tyto 

informace získat rychle, nenákladně, simultánně, bez ohledu na které pobočce, v jaké 

zemi a v jakém čase se aktuálně nacházejí (Lehmuskallio, 2006, s. 282). Skrze intranet 

mohou společnosti v dnešní době rychle a rovnoměrně informovat o svém stavu, 

přenášet data, poskytovat prostor pro diskuzní fóra, vyjádření názorů. Velkou výhodou 

je tedy prvek interaktivity, který se nevyskytuje u tištěných či audiovizuálních médií. 

Všechny tyto potenciální výhody tedy v posledních 15-20 letech vedly firmy 

k začlenění intranetu do svého komunikačního portfolia. Dokonce již v roce 1996, kdy 

byl  v Hong Kongu proveden výzkum na 500 firmách, se prokázalo, že 41 % z nich již 

intranet využívá (Lai, 2001). Jen z o pár let starších výzkumu také vyšlo najevo, že 60 

% velkých organizací v USA intranet využívá (Sridhar, 1998; Wachter & Gupta, 
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1997). Studie z roku 2006, zabývající se největšími firmami na finském trhu a 

jejich užitím intranetu, jasně ukazuje, že téměř 93 % tuto technologii má a dokonce 73 

% označilo intranet za nejdůležitější zdroj interních firemních informací (Lehmuskallio, 

2006, s. 289). 

Na druhé straně ale také mnoho výzkumů zdůrazňuje fakt, že užití intranetu 

může být v mnoha ohledech problémové a často opravdovou výzvou pro uživatele. 

Lamb (1999) varuje před problémy se zpřístupněním médií a užitím technologie. Potíže 

může také způsobit přílišné zahlcení informacemi, které často neuspořádané a mohou 

naopak v zaměstnanci vyvolat nejen nechuť, ale i pocit zbytečnosti intranetu. Autoři 

také považují intranet za tzv. „pull médium“, což znamená, že tok informací skrze 

intranet závisí na uživatelské aktivitě (Stenmark, 2003). Zaměstnanec si tedy aktivně 

musí informace vyhledávat, což samo o sobě představuje pro firmu velkou výzvu, ve 

formě zvýšení návštěvnosti intranetu. Dalším bodem pro zamyšlení pak pro nadnárodní 

firmy představuje národnostní a jazyková rozlišnost interního publika, tedy všech 

pracovníků. Nejen interní web, ale všechna média interní komunikace by se v tomto 

případě měla těmto skutečnostem přizpůsobit na národní úrovni.  

I přes možné nevýhody a překážky je stále intranet celosvětově organizacemi 

využíván a většina z nich by se bez něj neobešla. V dnešní době je do této platformy 

mnohdy zabudováno spoustu pracovních procesů, důležitých nástrojů a služeb, 

potřebných pro splnění dané pracovní činnosti (Lehmuskallio, 2006, s. 290). Firmy 

skrze intranet také komunikují svou obchodní strategii, tudíž představuje zároveň 

strategický nástroj, napomáhající dosažení obchodních cílů.  

2.3.4 Sociální média, kolaborativní platformy  

Další kategorii komunikačních technologií v organizacích představují, dnes již 

běžně rozšířené, kolaborativní platformy, neboli interní systémy umožňující spolupráci 

kolegů, oddělení, divizí a lze si je představit jako obdobu dnešních sociálních sítí, typu 

Facebook. I firmy o několika zaměstnancích si pořizují tyto systémy pro interní 

komunikaci, umožňující řízení projektů, sdílení zaměstnaneckých vědomostí a řešení 

problémů. Tyto platformy pak umožňují také správu účetnictví, fakturace, logistiky a 

jiných oblastí podniku. V dnešní době existuje několik programů, které si firmy mohou 

pro své využití koupit, pokud nemají systém na vlastní bázi. Z nejznámějších lze zmínit 

například Yammer (vlastní firemní „Facebook“), MinTouch (firemní databáze znalostí) 
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či Atollon (systém pro celkové řízení firmy). Toto firemní sdílení může, na rozdíl od e-

mailu, na první pohled vypadat jako ještě větší původce chaosu, přesto je však jejich 

zastánci hájí, a tvrdí, že společnosti přináší větší systém a pořádek (Matúšková, 2013, s. 

69). Dle mnohých také vzájemně sdílená komunikace přispívá k tzv. „wierarchii“ (z 

angl. originálu wired, neboli propojený) a e-mail naopak k firemní hierarchii. „Sdílením 

vědomostí mezi kolegy vzniká větší důvěra, ochota si pomoci a objevují se skryté 

talenty, jež by se nikdy neprojevily, protože by jim nepřišel ten správný e-mail“, říká ve 

svém článku „Doba Postemailová“ Štěpánka Matušková (tamtéž). Výhodou těchto 

sdílených platforem je také archivace historie. Odejde-li z firmy zaměstnanec, který 

veškeré své znalosti zanechal v elektronické poště, dokumentech či osobních 

poznámkách, hůře se pak tyto data dochovají pro další generace. Ovšem v případě, že 

by dotyčný sdílel toto své know-how na těchto platformách, bylo by vše dostupné i po 

jeho odchodu z firmy.  

Příchod Webu 2.0
5
 tedy zcela zásadně změnil formu a schéma interní 

komunikace firem. Sociální média
6
 jako blogy, elektronické nástěnky a hlavně sociální 

sítě, které jsou interaktivní, společné a příbuzné, začaly být ve velkém užívány 

organizacemi, za účelem podpory obousměrné komunikace a angažovanosti 

zaměstnanců (Crescenzo, 2011). Jak uvádí Men (2014, s. 7), vzestup interních 

sociálních médií rozostřil hranice v hierarchii firemní komunikace a tím značně 

podpořil participaci, sdílení názorů, nápadů a znalostí v rámci organizace. Zaměstnanci, 

kteří se pak cítí být plně zahrnuti v interní komunikaci, mají spíše pozitivní vztah 

k firmě, pro kterou pracují (Men, 2014, s. 8). S aspektem této interaktivity tak 

dohromady splynuly dříve jasně rozdělené funkce čtenáře, posluchače a diváka. 

Dokonce byly ještě přidány funkce aktivního účastníka a spolu autora.  

Úlohou sociálních médií v interní komunikaci se také nedávno zabýval průzkum 

vysoké školy Insead
7
, který zkoumal na vzorku více jak 1000 vedoucích pracovníků, 

                                                 
5
 Web 2.0 je termín označující pokročilou internetovou technologii umožňující sdílení a společný prostor 

pro tvorbu.  
6
  Sociální média ve svém článku „Social media? Get serious! Understanding the functional building 

blocks of social media.“ definují J. H. Kietzmann a spol. (2011) jako „technologie využívající mobilní a 

internetové technologie k vytváření vysoce interaktivní platformy, prostřednictvím které jednotlivci a 

komunity sdílejí, spoluvytvářejí, diskutují a upravují uživatelsky generovaný obsah.“ 
7
 Sociální média jako prostředek interní komunikace. In: Mediaguru.cz [online]. 2012 [cit. 2014-05-04]. 

Dostupnéz:http://www.mediaguru.cz/2012/12/socialni-media-jako-prostredek-interni-

komunikace/#.U3J2xPl_uSp 

 

http://www.mediaguru.cz/2012/12/socialni-media-jako-prostredek-interni-komunikace/#.U3J2xPl_uSp
http://www.mediaguru.cz/2012/12/socialni-media-jako-prostredek-interni-komunikace/#.U3J2xPl_uSp
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jakým způsobem využívání sociálních médií v interní komunikaci působí na chod jejich 

společnosti. Podle této studie se pak sociální sítě zdají jako ideální komunikační 

prostředek, jelikož je v dnešní době lidé využívají i ve svém volném čase a tudíž by pro 

ně užití na pracovišti nemělo být velkým problémem. Studie je graficky znázorněna 

na obrázku č. 2, který ukazuje dopad užívání sociálních médií na interní komunikační 

procesy v organizaci. První část ukazuje dopad na horizontální komunikaci, kdy 330 

respondentů uvedlo zvýšení horizontální komunikace, 146 nezaznamenalo změnu a 

pouze 5 uvedlo její snížení. Ve druhé části je pak vyobrazen vliv na rozhodovací 

procesy, kde většina (502) nezaznamenala žádnou změnu, u 155 respondentů měla 

sociální média pozitivní vliv na tento proces a u 13 pak naopak negativní. Třetí část 

grafu je pak podobná první části, s rozdílem zkoumání vertikální komunikace. 327 

účastníků výzkumu má zkušenost s pozitivním vlivem sociálních médií na vertikální 

interní komunikaci, 136 respondentů v tomto nevnímá změnu a 4 měli dojem, že na 

tento proces působí sociální média negativně.  

Podle tohoto výzkumu pak lze říci, že interní sociální média mají kladný vliv jak 

na vertikální, tak horizontální interní komunikaci. Zlepšují tedy komunikaci jak mezi 

odděleními, tak mezi manažery a jejich podřízenými. Ze studie ale také vyplývá, že 

uplatňování sociálních médií neuspíší rozhodovací procesy a ani nevyřeší veškeré 

problémy v organizaci. Je tedy třeba na tuto komunikační technologii nahlížet jako na 

další rozšíření interních komunikačních kanálů, které může přinést lepší a efektivnější 

distribuci informací ve firmě. 
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Obrázek č. 2: Vliv sociálních médií na interní procesy ve firmě (Shipilov, Insead, 2012) 

 

2.3.4.1 Blogy 

Dalším z nástrojů interní digitální komunikace posledních let se staly internetové 

blogy. Blog je zkratka pro weblog, což je typ online zápisníku, který ale uživateli nabízí 

mnohem více možností než pouhé zaznamenání své myšlenky. Dotyčný pisatel zašle 

odkaz na svůj příspěvek ostatním, kteří na něj mohou přímo reagovat a komentovat 

v diskuzi, dostupné přímo na blogu. Wright (2009, s. 139) na adresu tohoto nástroje 

poznamenává, že v podstatě představuje něco mezi e-mailem a webovou stránkou – 

tedy médium, kdy jeden promlouvá k mnohým, kteří ale stále mají možnost odpovědět 

zpátky. Ve velké míře jsou ve firmách blogy užívány pracovníky ve vrcholovém 

managementu, kteří skrze ně „promlouvají“ ke svým zaměstnancům. Jelikož je ale 

velkou výhodou blogu možnost interaktivity, nemusí tato komunikace probíhat pouze 

na principu komunikace „ze shora dolů“. U tematických blogů se jistě najdou experti na 

dané téma napříč celou organizací. Možnost publikovat na blogu má tedy každý, kdo 

má přístup k danému softwaru. Obecně je mnoho internetových aplikací umožňující 

založení vlastního blogu, mnoho korporací však vlastní své platformy, které danou 

technologii poskytují. Blogy tedy také, jakožto druh sociálního média, iniciují sdílení 

http://www.mediaguru.cz/2012/12/socialni-media-jako-prostredek-interni-komunikace/socialmedia-4/
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znalostí, expertizy, dovedností, nápadů nebo připomínek na dané aktuální téma. Opět je 

zde výhoda uchovatelnosti a možnosti příspěvky v budoucnu dohledat bez ohledu na to, 

zda jejich autor ve firmě stále působí či ne.  

2.3.4.2 Ostatní nová média  

Do kategorie komunikačních elektronických interních médií lze zařadit širokou 

škálu dalších nástrojů. Mezi další patří například spořič obrazovky na monitorech 

zaměstnanců (screensaver) či přímo tapeta (wallpaper). Oba tyto nástroje mohou 

představovat efektivní nástroj sdělení stručných informací či připomenout důležité 

termíny. Ani jeden z nich zaměstnance přímo nevyrušuje při plnění pracovních 

povinností, všichni navíc dostanou obsahově stejnou zprávu. Dobré vizuální a grafické 

zpracování pak připoutá zaměstnancovu pozornost a on se tak dozví rychle, stručně a 

efektivně danou informaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2.4 Efekty využívání komunikačních technologií v organizaci  

S příchodem komunikačních technologií do firem se tedy mnohé změnilo a stále 

se mění. Jak poukazuje Miller (2008, s. 247), efekty užívání komunikačních technologií 

se projevují především na obsahu komunikace, komunikačním procesu a organizační 

struktuře. Nelze však říci, že by technologie určovaly tyto změny samy o sobě, vždy 

záleží na způsobu a účelu jejich užití. Technologie disponuje určitými rysy a 

vlastnostmi, nicméně vždy záleží na uživateli, do jaké míry se je rozhodne toto využít.  

Při výběru konkrétní komunikační technologie se tedy často automaticky 

eliminují atributy jiných typů komunikace. Používá-li například zaměstnanec 

elektronickou poštu, nemůže očekávat užití verbální a zčásti i neverbální komunikace. 

Jak již bylo zmíněno, elektronická média znemožňují komunikaci, při které by se daly 

emoce a sociální vazby vyjádřit tak, jako to umožňuje osobní kontakt. Je-li účastník 

komunikace např. rozhořčený, hůře promítne do emailu výraz ve tváři či zvýšení hlasu. 

V případě, že se vyjádření emocí snaží začlenit do obsahu sdělení, příjemce pak toto 

může složitě interpretovat. Postupem času, a při bližším seznámení odesílatele sdělení a 

jeho příjemce tyto obtíže mohou vymizet. V dnešní době lze také využívat tzv. 

emotikony
8
 pro alespoň částečné vyjádření emocí v elektronické komunikaci. Podle 

výzkumu Sproull a Kiesler (1986, s. 1502) je elektronická komunikace naopak pro 

mnohé prostorem k vyjádření zejména negativních emocí, a to z důvodu pocitu 

anonymity a vzdálenosti.  

Co se týče vlivu technologií na celý komunikační proces, podle Miller (2008, s. 

249) začlenění nových technologií spíše znamená rozšíření a doplnění stávajících 

komunikačních kanálů než jejich úplné nahrazení. Společnosti, které tedy do svého 

komunikačního portfolia začleňují nové technologie, mají obecně zvýšené množství 

komunikace (Kraemer, 1982, s. 43; Rice a Case, 1983). Jak již bylo zmíněno výše na 

příkladu videokonference, tento kanál doplňuje osobní komunikaci, spíše než aby ho 

zcela nahrazoval. Podle Tanaka (1997, s. 85) však tento nárůst v užívání komunikačních 

technologií může přerůst v zahlcení daty a informacemi. Tento fakt představuje patrně 

největší nevýhodu při začleňování stále nových kanálů do komunikačních schémat 

organizace. Nejen zaměstnanci firem, ale obecně lidé žijící v dnešní době, mohou 

pociťovat velké přehlcení technologiemi, způsobené neustálým obklopením mobilními 

telefony, emailem, webovými stránkami, sociálními sítěmi, a jinými médii. Ve firemní 

                                                 
8
 Emotikon je grafická podoba vyjádření emocí, složená z interpunkčních znamének. 
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komunikaci tento pocit vyvolává převážně množství elektronické pošty, které denně 

zaměstnanec obdrží do své schránky. Jak říká Jones (2002, s. 2), dokonce i vrcholoví 

manažeři světových firem denně tráví hodiny čtením a odpovídáním na emaily. 

Kvantitu elektronické pošty zapříčiňuje také tzv. „spam“, neboli nevyžádaná pošta, 

která může obsahovat od pouhých reklamních emailů až po ty nebezpečné, zavirované. 

Podle Branscum (1997, s. 90) pak nejen spam, ale obecně množství emailů, vyústí 

k tomu, že zaměstnanci budou elektronickou poštu považovat za obtěžující a rozhodně 

nepřispívající k pracovní produktivitě.  Obecně lze ale říci, že elektronická komunikace 

přinesla rozšíření komunikace směrem zezdola nahoru, tedy od zaměstnanců k vedení 

(Rice a Case, 1983, s. 143). Dále také přispěla k rozšíření komunikační sítě, větší 

participaci při práci ve skupině či vůbec povědomí a znalosti jedince o dané technologii 

(Ducheneaut, 2002, s. 165). Kapitolu samu o sobě pak samozřejmě představují sociální 

sítě, které pronikly nejen do běžného, ale právě i do pracovního světa a nadále tak 

proměňují interní digitální komunikaci v organizacích.  

Je tedy zcela očividné, že technologie proměnily a stále mění samotný způsob 

toho, jak lidé pracují a formují nové procesy a schémata interní komunikace 

v organizacích. Možnost komunikování na velké vzdálenosti, v odlišných časech, 

najednou nepředstavuje pro pracovníky nutnost být dohromady ve stejný čas a na 

stejném místě. Na základě všech těchto argumentů jsou založeny smíšené názory mnoha 

vědců, zabývajícími se tímto tématem. Huber (1990, s. 51) například poukazuje na to, 

že technologie mohou mít vliv na přerozdělení pravomocí, vlivu a moci ve firmách. 

Podle něj se někteří domnívají, že technologie přispívají k větší moci manažerů, zatímco 

jiní považují technologie jako nástroj decentralizace rozhodovacích procesů a vlivu, 

jelikož zaměstnanci na nižších úrovních mají náhle větší přístup k informacím a datům.  

Při užití komunikačních technologií v interní komunikaci, je také nutné vzít 

v potaz preference publika, tedy zaměstnanců. Na tento fakt mohou organizace narazit 

při implementaci nových médií a technologií a může tak představovat zásadní bariéru v 

komunikaci. Pro starší generace zaměstnanců totiž tyto změny nemusí být přínosné, ba 

naopak stresující, a pokud tyto technologie nevyužívají ve svém běžném životě, hůře se 

s jejich užíváním budou srovnávat na pracovišti. Je tedy třeba obzvláště těmto skupinám 

poskytnout dostatečnou podporu při implementaci nových komunikačních nástrojů do 

interní komunikace.  
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Rozšíření elektronických médií je tedy jedna věc, avšak jejich optimální a 

efektivní začlenění do organizace a následná práce manažerů v tomto ohledu je věc 

druhá. Mnoho odborníků, manažerů i řadových zaměstnanců však zastává názor, že 

osobní, přímá komunikace tváří v tvář byla, je a bude vždy tou nejdůležitější a 

nejcennější nejen v interní komunikaci firmy, ale i v běžném životě. 
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3. Metodologická část 
Tato kapitola způsob práce, jakým jsem postupovala při výzkumu mé diplomové 

práce. V první části je definován primární cíl výzkumu, na který následně navazují dvě 

hlavní výzkumné otázky, které jsou v další části detailněji popsány. Výzkumné otázky a 

jejich operacionalizace vyplynuly z teoretické části této diplomové práce. Následně je 

zde popsána metodika obou typů analýz, užitých v této studii – a tedy kvalitativní a 

kvantitativní.  

3.1 Cíle výzkumu 

Cíl výzkumu této diplomové práce je zanalyzovat typy médií a komunikačních 

kanálů užitých v interní komunikace firem, operujících v ICT sektoru. Pomocí 

hloubkových rozhovorů, užitých v kvalitativní analýze, a následném dotazníkovém 

šetření v rámci analýzy kvantitativní, se snažím nalézt odpovědi na dvě základní 

výzkumné otázky, které jsou prezentovány níže. Ve výzkumu se zaměřuji především na 

rozmanitost a typy užitých médií jako komunikačních kanálů ve firmách podnikajících 

v sektoru ICT, a jejich následnou analýzu.   

3.2 Výzkumné otázky 
Tato diplomová práce si klade za cíl nalézt odpovědi na dvě základní stanovené 

výzkumné otázky: 

1) Které typy médií využívají firmy z ICT oboru v interní a externí komunikaci?  

2) Využívají v interní komunikaci ve velké míře nová média, speciálně tzv. sociální 

média (Facebook, Twitter, vlastní komunikační platformy)? 

Tyto hlavní výzkumné otázky jsou dále rozpracovány do dílčích výzkumných 

otázek (dále jen DVO): 

1) Které typy z kategorií tištěných, audiovizuálních a nových médií firmy 

využívají? 

2) Existují specifika interní komunikace firem z ICT sektoru, případně jaká? 

3) Jak se u firem z ICT sektoru liší spektrum médií užívaných pro interní a externí 

komunikaci? 

4) Využívají firmy z ICT sektoru sociální média spíše pro externí nežli interní 

komunikaci?  



40 

 

Na tyto otázky se tedy následně budu snažit nalézt odpověď pomocí jejich 

operacionalizace. Právě operacionalizace představuje proces, při kterém se „z obecných 

konceptů a pojmů vypreparují jejich empiricky měřitelné indikátory“ (Vinopal, 2007, s. 

12). Při operacionalizaci tedy budou pojmy definované v teoretické části, které jsou 

následně užité ve výzkumných otázkách, převedeny do proměnných, tedy do 

„zkoumatelné“ (empiricky zjistitelné) formy.  

3.3 Kvalitativní analýza  
Jako technika sběru dat kvalitativní analýzy byly zvoleny hloubkové rozhovory, 

pro důkladnou analýzu zkoumaného tématu. Jak poukazuje na význam kvalitativních 

výzkumů Strauss a Corbinová (1999, s. 23) cílem je „odhalení a porozumění tomu, co je 

podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme a k získání nových a neotřelých názorů 

na jevy, o nichž už něco víme.“ Polo strukturovaný rozhovor (viz Příloha 1) užitý pro 

účely tohoto výzkumu tvořil 9 základních otevřených otázek, nicméně u několika z nich 

se dále vyskytovaly také podotázky. Hloubkové interview dále považují Pecáková, 

Novák a Herzmann (2004, s. 28) za „nestandardizovaný postup, při kterém je výhodou 

větší interaktivita v průběhu rozhovoru a je tedy při něm možné proniknout hlouběji do 

názorových struktur a objasňovat tak důvody spotřebitelského chování“ (v tomto 

případě užití médií ve firmách). Rozhovory byly provedeny celkem tři, z toho dva byly 

zrealizovány osobním setkání s pořízením zvukového záznamu a jeden byl veden napůl 

písemným kontaktem a telefonickým rozhovorem, z důvodu časového vytížení dotyčné 

osoby. Rozhovory jsou v analytické části této diplomové práci sumarizovány a přepsány 

do přehledné podoby. 

Pomocí těchto hloubkových rozhovorů, ve kterých respondenti objasňovali ze 

své pozice názory a praktické příklady využití médií v interní komunikaci, jsem dále 

získala materiál pro realizaci kvantitativního výzkumu, pomocí kterého mohu data dále 

kvantifikovaně zpracovat a potvrdit či vyvrátit poznatky z rozhovorů. Z tohoto důvodu 

je kvalitativní analýza uvedena v analytické části jako první.  

3.4 Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza pro tuto diplomovou práci probíhala na bázi elektronicky 

distribuovaného dotazníku (viz Příloha 2). Zkoumaný soubor zahrnoval zástupce firem 

napříč ICT sektorem. Firmy byly definovány na základě dvou proměnných. První se 

týkala oblasti jejich podnikání, tedy zda firma působí pouze na českém nebo i jiném 
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trhu. Dále byly v dotazníku firmy filtrovány skrze počet zaměstnanců, byla tak využita 

kvantifikace podniků podle směrnic Evropské Unie.
9
 

Sběr dat probíhal od prosince 2013 do dubna 2014. Internetový odkaz na 

dotazník obdrželo 550 firem z ICT sektoru, na které jsem získala kontakt 

prostřednictvím nejmenované společnosti, taktéž podnikající v tomto odvětví. Celkově 

bylo tedy elektronickou distribucí dotazníku získáno 104 odpovědí. Celková návratnost 

dotazníkového šetření je tedy téměř 19%.  Těchto 104 respondentů následně tvořilo 

výzkumný soubor pro kvantitativní část prezentované studie, u kterého byly zjišťovány 

základní (výše zmíněné) proměnné, které mohou mít vliv na užití médií v dané firmě.  

Analýza dat je založena na deskriptivní statistice, neboli popisu souboru, dle 

všech získaných proměnných.  

3.5 Etická stránka výzkumu 
Hloubkové rozhovory byly vedeny se zástupci tří firem a všichni byli plně 

obeznámeni s účelem výzkumu této diplomové práce a zároveň s nimi byly projednány 

podmínky zveřejnění možných citlivých dat. Pro zachování anonymity jedné z firem, 

která si v anonymitě výslovně přála zůstat, uvádím místo jejího názvu pouze zkratku 

XY. U zbylých dvou firem názvy uvádím, nicméně u dotazovaných uvádím pouze 

pozici, na které ve firmě pracují, nikoliv jejich jména. Obsahy rozhovorů a jejich 

následné sumarizace byly s dotyčnými konzultovány před uvedením v této diplomové 

práci.   

Co se týče kvantitativní analýzy, respondenti dotazníku měli zajištěné anonymní 

zpracování a ubezpečení, že žádné odpovědi nebudou spojovány s konkrétními 

osobami. Vzhledem k elektronické distribuci dotazníku by navíc bylo pro autora téměř 

nemožné dohledat podle odpovědí dotyčné respondenty.  

Před zahájením kvantitativního výzkumu jsem si byla vědoma možného úskalí 

v podobě nedostatečného počtu respondentů a možné problémové distribuce 

elektronického dotazníku. Včasnou distribucí a zajištěním tak potřebného počtu 

zodpovězených dotazníku, bylo tomuto problému předejito a podařilo se tak obdržet 

reprezentativní vzorek odpovědí.  

                                                 
9
 Strukturální fondy. Pomůcka pro určení velikosti podniku. Získáno 27.4 2014z strukturalni-

fondy.cz:http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-

Praha/OP-Praha-Adaptabilita/Novinky/Pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku 
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4. Analytická část  

4.1 ICT sektor 
ICT je zkratka vycházející z anglického popisu Information and Communication 

Technologies , tedy informační a komunikační technologie.  Dříve se pro toto označení 

používala pouze zkratka IT (Information Technologies), ale s příchodem 

komunikačních technologií se pojem rozšířil o písmeno C, tedy communication. Dnes je 

však v praxi obsah zkratek v podstatě totožný. Co se tedy týče hlubší definice ICT, 

například Zounek (2002, s. 62) tvrdí, že „Informační technologie bývají 

charakterizovány jako technologické prostředky určené ke zpracování dat a informací.“ 

Pod označení ICT pak spadá jak hardware, tedy stroje – počítače, servery, ale i software 

neboli aplikace a programy, díky kterým pak počítače zpracovávají informace pro 

potřeby uživatele.   

Firmy zahrnuté v kvalitativní i kvantitativní části této studie jsou tak součástí 

ICT sektoru v České republice. Jejich obor podnikání se tak týká vývoje, výroby, 

prodeje, nákupu či podpory produktů a služeb souvisejících s informačními a 

komunikačními technologiemi.  

Na kvalitativní části tohoto výzkumu jsem spolupracovala se třemi zástupci 

firem operujících právě v sektoru ICT, s nimiž byly provedeny hloubkové rozhovory na 

téma Média jako prostředek interní komunikace.  

4.2 Kvalitativní analýza 

4.2.1 Společnost XY 

XY je nadnárodní přepravní společnost operující ve více než 200 zemích, 

zaměstnává téměř 300 tisíc lidí po celém světě a představuje tak jednu 

z nejglobálnějších společností na světě. Hlavním oborem podnikání této společnosti je 

tedy poskytování logistických řešení. Pro kvalitativní výzkum a účely této studie byla 

vybrána IT divize této společnosti, která poskytuje podporu a vývoj systémů, integraci a 

projektové řízení pro všechny divize společnosti XY a pomáhá tak přispívat k udržování 

jedinečné pozice na trhu v přepravním a logistickém oboru.   

Rozhovor byl veden s vedoucí manažerkou globální korporátní komunikace IT 

divize firmy XY. Její náplní práce je tak vedení korporátní komunikace v nadnárodním 
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prostředí. Dohlíží na rozvoj a procesy veškeré komunikace zahrnující širokou škálu 

programů, změn v IT službách uvnitř organizace a vůči obchodním partnerům. 

4.2.1.1 Využití médií ve společnosti XY 

XY je nadnárodní společnost a tudíž veškeré její informační komunikační kanály 

jsou v anglickém jazyce. Tištěná média se v XY nevyužívají vůbec, a to z důvodu 

neefektivity (dávají přednost elektronickým médiím) a také z hlediska environmentální 

politiky, kdy firma považuje tištěná média za nepříliš šetrné k životnímu prostředí. 

Co do audiovizuálních médií tedy firma využívá: 

 LCD obrazovky, které jsou k dispozici na hlavních pobočkách po celém světě. 

Obsah je na nich promítán ve formě statických obrázků a grafických znázornění. 

Týká se aktuálních událostí, o kterých firma své zaměstnance chce a potřebuje 

informovat, termínech, výsledcích, apod.  Videa na těchto obrazovkách firma 

nepromítá a to z důvodu „Quiet Policy“, neboli tiché politiky, kterou na 

pobočkách firma má, vzhledem ke společným otevřeným kancelářským 

prostorům. Tyto obrazovky pak firma XY vždy umisťuje do strategických 

prostor, kde se zaměstnanci musí zastavit a je pro ně tak nevyhnutelné tyto 

obrazovky po krátký čas sledovat. Umístění pak mají například u výtahů, ve 

výtazích, v kuchyňkách, apod.  

 Video je používáno v mnoha různých směrech, většinou si jej zaměstnanci 

mohou přehrát skrze intranet či jim přijde odkaz do e-mailu.  

 Audio Snippets, neboli audio útržky jsou krátké nahrávky, obsahující stručné 

informace, či upoutávky. Jsou většinou zkrácenou verzí nahrávek, které 

zaměstnanci mohou v plné verzi opět nalézt na firemním intranetu.  

 Videokonference i telekonference jsou velmi rozšířený komunikační nástroj ve 

firmě XY a to z důvodu její globální rozprostraněnosti. Obzvláště strategičtí 

pracovníci, jako např. manažeři z různých zemí, ve kterých firma operuje, musí 

každodenně tyto technologie využívat pro lepší a komplexnější komunikaci, než 

jim nabízí například e-mail.  

V oblasti nových médií pak firma využívá širší spektrum: 

 Intranet je považován ve firmě XY jako primární, základní a komplexní zdroj 

informací pro zaměstnance z celého světa. Intranet má globální podobu a valná 
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většina obsahu tedy není lokálně uzpůsobená (jednotlivé země nemají své 

jazykové verze), u některých oddělení, je však lokální jazyková verze dostupná a 

to např. u oddělení lidských zdrojů. 

 Yammer je volně na internetu dostupná, platforma, která slouží jako organizační 

sociální síť. Skrze svůj firemní e-mail se tedy jedinec může přihlásit pod sociální 

síť korporace. Také společnost XY má na Yammeru zaplacenou licenci a 

využívá ho k interní komunikaci po celém světě. Firma tento software využívá 

již zhruba 2 roky, přesto ale podle jejich názoru tuto platformu nevyužívá tolik 

zaměstnanců, kolik by si představovali. V rámci Yammeru společnosti XY je 

pro zaměstnance k dispozici nespočet diskuzních skupin a fór, skrze která 

mohou sdílet své nápady, rady a tipy k daným tématům, sdílet dokumenty, 

audiovizuální prvky, fotky, apod.  

 Volební systémy představují software, skrze který vedení může dostávat 

pravidelnou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Jedná se v podstatě o velice krátké 

a stručné (jedno otázkové) průzkumy, které se můžou každý den obměňovat. 

Většinou se sestávají z otázek typu  líbí/nelíbí se vám …? Zaměstnanec tedy 

může s tímto nástrojem přijít do styku na intranetu či skrze odkaz v e-mailu. 

Také se s volebními systémy mohou setkat na hromadných konferencích, kdy 

mají u sebe vždy tlačítko, pomocí které mohou hlasovat (podobně jako například 

v parlamentu). 

 Elektronický týdeník (bulletin) je jednou týdně zasílaný newsletter všem 

zaměstnancům XY. Týdeník je koncipován do různých oblastí, z nichž si sám 

čitatel si vybere, podle svých preferencí. Pokud je ve firmě XY tedy potřeba 

něco komunikovat a vedení se nechce spoléhat pouze na zaměstnancovu aktivní 

činnost při vyhledávání informací, slouží tento kanál jako ideální způsob 

přenosu informací.  

 E-mailová oznámení nejsou na rozdíl od týdeníku zasílána pravidelně a slouží 

spíše k plnění strategických cílů společnosti XY. Odesílatelem je tedy většinou 

nejvyšší vedení firmy, které informuje zaměstnance o dosažených cílech, 

obratech, výsledcích a jiných obchodních informacích. Většina zpráv má 

globální charakter, avšak e-mailová upozornění mohou být zasílána i lokálně na 

pobočkách, pokud mají čistě informativní charakter (např. upozornění o 

rekonstrukci, opravě, parkování a jiné organizační informace).   
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Firma XY samozřejmě při řešení zásadních otázek upřednostňuje osobní 

kontakt. I tento komunikační kanál má pak z důvodu geografické vzdálenosti 

nejrůznější podoby a je samozřejmě doplňován o technologie v případech, kdy je to 

nezbytné.  

Osobní setkání, při kterém se podporuje vertikální komunikace a podněcuje 

zpětná vazba, tak mají ve firmě XY následující formy: 

 Osobní setkání s top managementem – workshopy, dialogové setkání, snídaně, 

Na čaj s …, Walks and Talks či tzv. Hot topic events, při kterém se řeší 

nejaktuálnější témata, která vyžadují okamžité setkání 

 Měsíční webcasty
10

 pro všechny zaměstnance je kanál, který by mohl spadat i do 

kategorie elektronických (audiovizuálních i nových) médií. Skrze webcasty 

promlouvá nejvyšší vedení ke všem zaměstnancům a to i přes to, že se nacházejí 

v lokacích po celém světě. Zaměstnanci mají určený čas, kdy se sejdou v jedné 

místnosti a společně daný webcast sledují, navíc si mohou na papír napsat 

otázky, které jsou pak top managementu předčítány, a na které následně na ně 

odpoví. Pro zaměstnance, kteří se na promítání webcastu dostavit nemohou, je 

vždy k dispozici záznam.  

 Ostatní příležitosti pro osobní setkání – letní události, menší oslavy, charitativní 

večírky, apod. 

Jak již bylo zmíněno výše, firma XY dává zcela přednost médiím elektronickým 

před tištěnými. Sleduje pravidelně nejnovější trendy v oblasti komunikačních 

technologií právě za účelem co nejefektivnější interní komunikace. Zvláštní kapitolu 

pak představují sociální sítě, tedy v tomto případě platforma Yammer, kterou firma 

využívá. Manažerka interní komunikace vnímá tuto platformu a obecně využití 

sociálních sítí ve firmě jako možnost přiblížení se mladší generaci, která sociální média 

vyžaduje. Při implementaci těchto nových technologií se dále firma řídí přístupem, 

který nazývají „conscious usage“, neboli vědomé použití technologie s jasně 

stanoveným cílem a následně monitorovanými efekty užití.  

                                                 
10

 Webcast je metoda, kdy se přes internet vysílá živé či opožděné audio/video, je to tedy technika podobná 

televiznímu či rozhlasovému vysílání. Často se využívá na tiskových konferencích, seminářích (vhodné pro e-

learning) či rozhovorech. Webcast distribuuje obsah více posluchačům/divákům najednou a kromě jednosměrného 

toku informací umožňuje také interaktivní spolupráci uživatele. 
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Co se týče výběru vhodného média, firma XY funguje v tomto ohledu v souladu 

s Modelem bohatosti médií a dbá na to, aby každá informace byla komunikována skrze 

takový kanál, který přesně odpovídá charakteristikám dané záležitosti. Pracují tedy s 

tím, že každé užité médium ve firmě má přesně stanovený typ informace, která bude 

skrze něj komunikována.  

U všech komunikačních kanálů firma XY vyžaduje neustále od zaměstnanců 

zpětnou vazbu a to skrze jasně vymezené metody měření, ať už kvalitativní či 

kvantitativní, které využívají k hodnocení a pozorování chování daných cílových 

skupin.  

Manažerka interní komunikace se jednoznačně domnívá, že firmy operující 

v ICT sektoru mají prokazatelná specifika týkající se způsobu užití médií ve 

vnitrofiremní komunikaci. Za tato specifika považuje rozhodně větší dovednosti 

pracovníků v užití technologií, jejich větší motivaci v tomto směru a také obecně větší 

přístup firmy k těmto technologiím.  

Co se týče užití médií pro externí komunikaci, zkoumaná IT divize firmy XY 

nekomunikuje směrem ven, jelikož její „klientelu“ představuje firma XY, pro kterou 

poskytuje IT servis a služby. Nicméně firma XY využívá ke své externí komunikaci 

veškeré prostředky a komunikační kanály nejen na lokální, ale i globální úrovni. 
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4.2.2 Seznam.cz 

Portál Seznam.cz je je nejnavštěvovanější český internetový vyhledávač. Byl 

založen v roce 1996 a od té doby se jeho portfolio nabízených služeb významně 

rozšířilo. Kromě funkce vyhledávače a katalogu firem, tak Seznam.cz nabízí více jak 25 

přičleněných služeb a značek, mezi které patří například Email.cz, Firmy.cz, Mapy.cz, 

Sklik, Sreality.cz, Sauto.cz a jiné. Za jeden měsíc tak podle statistik z roku 2013 

navštíví Seznam.cz přes 5,3 milionu uživatelů. Pod společnost také spadá server 

Novinky.cz, který je již několik let nejnavštěvovanější zpravodajský portál v České 

republice nebo také Stream.cz, internetová televize nabízející širokou škálu vlastních 

pořadů. Mezi hlavní vize společnosti patří nabídka kvalitních bezplatných služeb, které 

pomáhají uživatelům nalézat řešení a orientovat se na internetu. V rámci svých služeb 

tak nabízejí informace, zábavu i komunikační možnosti na internetu, který prosazují 

jako bezpečný a bezbariérový (Seznam.cz, Vize firmy). Seznam.cz je navíc bohatě 

oceňovaná společnost v mnoha ohledech. V rámci této studie je jistě nutné vyzdvihnout 

ocenění v celoevropské soutěži FEIEA (Evropská Federace Asociací Interní 

komunikace) Grand Prix 2013, kdy Seznam.cz a jeho projekt interní komunikace 

obdržel zlatou medaili za kampaň „Komunikace kníratého měsíce“ - interní podporu 

charitativní sbírky Movember. Seznam.cz je česká společnost zaměstnávající přes 10 

tisíc lidí. 

Rozhovor byl veden s manažerem interní komunikace firmy Seznam.cz, který 

má na starosti realizaci a vedení interních kampaní, strategii interní komunikace, tvorba 

textů a jejich editace, korektury, tvorba interního magazínu a newsletterů, charitativní 

činnost firmy a její komunikace.  

4.2.2.1 Využití médií ve společnosti Seznam.cz 

Firma Seznam.cz je čistě česká společnost a všechna její média využitá v interní 

komunikaci jsou v českém jazyce. Firma využívá široké spektrum médií, a to včetně 

tištěných. Významnou položkou práce manažera interní komunikace zde pak 

představuje charitativní činnost firmy, která je na rozhraní interní a externí komunikace.  

V rámci tištěných médií firma využívá: 

 Firemní časopis je tištěné médium, které vychází jednou za čtvrt roku. Časopis 

je ve formátu A4 a je po grafické stránce velmi kvalitně zpracován. Co se týče 

obsahu, v časopise se mohou zaměstnanci dočíst o produktových novinkách 
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firmy (zhruba třetina časopisu) a dále je zde vždy rozhovor, většinou s manažery 

či jinými osobami, které mohou zaměstnance zajímat.  Přípravu časopis má na 

starosti manažer interní komunikace a podle jeho slov, trvá vždy zhruba 3 

měsíce. Toto pak podle něj představuje problém, jelikož mnoho témat přestane 

v průběhu času být aktuálních či se neustále vyvíjí a připravované články se pak 

často do poslední chvíle aktualizují. Témata proto musí být uzpůsobena tomuto 

faktu, proto jsou vhodným obsahem rozhovory či jiné obsahy, které nepřestanou 

být v mezičase aktuální. Aktuálně manažer interní komunikace a jeho kolegové 

řeší, zda se bude pokračovat v této podobě čtvrtletníku, nebo firma přejde na 

měsíční sumář, který by měl jinou podobu. Tato záležitost je stále v jednání.  

 Plakáty představují také formu tištěného média a ve firmě Seznam.cz jsou 

umístěny na toaletách. Plakáty jsou ve formátu A3 a nesou vždy název Jak se 

mluví o Seznamu. Je na nich výčet článků, které o Seznam.cz vyšly během 

posledních 14 dní, dále nejčtenější příspěvky o firmě na sociálních sítích 

(Twitter, Facebook, …), nejrůznější statistiky, nejhledanější slova na 

vyhledávači Seznam.cz, nejčtenější články, apod. Zásadní je, aby plakát byl 

stručný a jasný, často jsou tedy informace uspořádané do různých infografik tak, 

aby čtenáři umožnil co nejjednodušší způsob příjmu informace.  Cílem je tedy 

dát zaměstnancům vědět, že se o firmě mluví a jakým způsobem se to děje.  

V rámci audiovizuálních médií firma využívá: 

 LCD obrazovky jsou rozmístěny po všech 13 pobočkách firmy. Obsah na nich je 

vždy cílený a dá se lokalizovat nejen podle města ale také podle oddělení či 

patra. Tudíž obsah na LCD obrazovkách může být jiný pro zaměstnance 

v oddělení lidských zdrojů, či v oddělení financí, apod. Promítá se na nich 

krátký a stručný obsah, ať již v podobě textu, obrázků nebo krátkých videí. 

Obrazovky jsou také vždy umístěny na strategických místech, podobně jako 

v předchozí firmě XY, tedy například když zaměstnanec čeká v kuchyňce na 

uvaření kávy. Proto si firma statisticky ověřila, že se nevyplatí, aby na 

obrazovkách běželo více jak 15 snímků, které se mění po 15-20 sekundách. 

V rámci nových médií firma využívá: 

 Intranet firmy Seznam.cz se jmenuje Neznám a představuje hlavní zdroj 

informací pro zaměstnance. Je rozdělen do různých sekcí, z nichž některé přímo 
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spravuje oddělení interní komunikace, jako např. domovskou stránku, sekci 

Seznamovinky, obsahující obecné informace napříč firmou, informace o Charitě, 

sekci Děje se v Seznamu, firemní hodnoty, informace k firemním směrnicím, 

produktové novinky, ocenění, dále například sekci Soutěže. U každé sekce na 

intranetu si může zaměstnance označit, aby mu chodila upozornění o 

aktualizacích do e-mailu. Například sekci Soutěže má takto označeno nejvíce 

zaměstnanců. Soutěže pro zaměstnance jsou velmi zaměřené na podporu 

produktů Seznamu.cz a tudíž jsou koncipovány tak, aby zaměstnanci sami od 

sebe pomohli šířit na veřejnost, že firma přišla s nějakou novinkou.  

 E-mail je kromě užití k běžné každodenní komunikaci také využíván k distribuci 

Týdenního přehledu, který představuje obdobu týdeníku ve firmě XY. Je 

zaměstnancům zasílán jednou týdně a v žebříčcích popularity kanálů interní 

komunikace zaujímá za intranetem druhé místo. Podle slov manažera interní 

komunikace je tento kanál důležitým zdrojem informací především pro 

zaměstnance, kteří pracují v terénu a nemají čas stále sledovat, co se děje ve 

firmě. Týdenní přehled tedy představuje sumář, ve kterém se mohou 

zaměstnanci dočíst, co se událo. Do e-mailu vždy zaměstnanci obdrží pouze 

částečnou verzi, tedy zhruba 3 hlavní zprávy, s tím, že zbytek se mohou dočíst 

na intranetu. Firma u tohoto kanálu sleduje tzv. „proklikovost“, neboli počet lidí, 

kteří se ze zprávy v e-mailu přesměrují na intranet. V době rozhovoru byly 

statistiky k poslednímu uveřejněnému Týdenního přehledu, který si na intranetu 

otevřelo více jak 216 lidí, což je podle slov manažera málo, nicméně tento počet 

byl způsoben prázdninami a teambuildingovým školením obchodního oddělení. 

Za normálních okolností je toto číslo kolem 400 (jedna třetina z celkového počtu 

zaměstnanců), což manažer považuje za úspěch. U každého z článků Týdenního 

přehledu je na intranetu pro zaměstnance umožněna diskuze a kdokoliv se tak 

může pod svým jménem (nikoliv anonymně) vyjádřit k danému tématu.  

Týdenní přehled se také zhruba jednou za dva měsíce „zpestřuje“ video 

přehledem (zde se opět prolínají audiovizuální a elektronická média). Vzhledem 

k tomu, že pod firmu Seznam.cz spadá také internetová televize Stream.cz, má 

management firmy možnost jí využít také v rámci interní komunikace. Občasně 

zasílaná videa v rámci Týdenního přehledu si tedy zaměstnanci mají možnost 

prohlédnout právě na této webové stránce. Videa jsou v rozsahu maximálně 4 

minut (jak říká manažer, firma má statisticky ověřeno, že lidé nebudou sledovat 
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delší videa) a prezentují zde různé akce, události, kterých se firma zúčastnila, 

produktové novinky apod. Týdenní přehled, který obsahuje video, budí pak 

podle manažera interní komunikace u zaměstnanců mnohem větší zájem, 

nehledě na to, co video obsahuje. Jak již bylo zmíněno, s prvkem videa se zde 

snaží šetřit a to z důvodu, aby to pro zaměstnance zůstalo svým způsobem 

vzácné a neomrzelo je to.  

 Informace manažerům je další informační zdroj v rámci interní komunikace 

zasílán e-mailem. Informace manažerům jsou sortované zápisy z porad 

nejvyššího vedení, následně distribuované v elektronické podobě manažerem 

interní komunikace na nižší manažery, pro jejich komplexní informovanost.  

 Sociální sítě nejsou ve firmě Seznam.cz úplně oficiálním a rozvinutým 

komunikačním kanálem. Firma tedy nemá žádnou unifikovanou sociální síť 

užívanou v interní komunikaci. Některé pracovní týmy testovaly program 

Yammer, avšak nezdá se, že by se tato platforma ve firmě příliš uchytila. 

Například manažer interní komunikace používá pro komunikaci a sdílení 

s týmem, se kterým spolupracuje, běžné sociální sítě jako např. Google plus a 

sdílení dokumentů Google Docs. Firma tedy žádné blokace nemá a každý si 

v rámci svého pracovního týmu může používat, co uzná za vhodné.  

 Sdílené disky jsou ve firmě pro sdílení dokumentů využívané, nicméně to není 

zcela vyhovující a nedá se říci, že by v tomto ohledu mohly nahradit sociální 

sítě. Nevýhodou například je, že lidem nepřijde upozornění o nově přidaném 

dokumentu či o jeho aktualizaci na sdíleném disku.  

Seznam.cz také samozřejmě považuje osobní kontakt za nejdůležitější a v rámci 

interní komunikace tak kromě běžných schůzek využívají i následující „nástroje“:  

 Seznam z první ruky představuje setkání všech manažerů s nejvyšším vedením 

společnosti, probíhá zde zhodnocení roku a navíc možnost anonymních otázek 

na vedení, které se dopředu sesbírají a následně jsou pokládány bez jakékoliv 

cenzury. Je to velmi oblíbený komunikační kanál, neboť se lidi nebojí se zeptat 

na cokoliv a vždy dostanou odpověď. 

 Interní kampaně jsou používané pro větší zaangažovanost zaměstnanců. Jako 

poslední interní kampaň měla firma tzv. Fantasy fotbalovou ligu, ve které hráli 

zaměstnanci Seznam.cz a po celé firmě měli vyvěšené plakáty. Vytvoření 
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sportovních týmů a následná motivace zaměstnanců se účastnit těchto aktivit, 

například skrze soutěže, se ukázalo jako mimořádně úspěšný nástroj interní 

komunikace.  

 Charitativní činnost je další z velmi úspěšných komunikačních kanálů a 

nástrojem, jak zaangažovat zaměstnance. Cílem je nejdříve do činnosti zapojit 

zaměstnance, kteří se následně mohou stát ambasadory a komunikovat celou 

záležitost směrem ven z firmy. Zaměstnanci Seznam.cz mohou na charitu 

přispívat skrze svůj systém benefitů (tzv. Cafeterie), kde za každý odpracovaný 

měsíc obdrží určitý počet bonusových bodů, které následně mohou proměnit za 

zboží a služby v nabídce. Mnoho z nich tak svými bonusy přispěje právě na 

pomoc charitě, a jen za první rok, firma vybrala 200 tisíc korun. Charitativní 

činnost se stala naprosto nedílnou součástí firemní kultury a společnost 

Seznam.cz tak dle svých slov „splácí svůj dluh“ společnosti a dělí se tak 

s potřebnými. 

Firma Seznam.cz a její oddělení interní komunikace pravidelně zjišťuje zpětnou 

vazbu na všechny komunikační kanály, potažmo média, která využívá pro komunikaci 

se zaměstnanci. Pro měření využívá kvantitativních metod, tedy elektronických 

dotazníků, pro jejichž distribuci má přímo svůj nástroj, tzv. Výzkumník. Jak již bylo 

zmíněno výše, nejoblíbenějším médiem je mezi zaměstnanci intranet, následuje Týdenní 

přehled, na třetím místě je pak časopis a na čtvrtém LCD obrazovky. Co se týče 

časopisu, setkal se manažer interní komunikace se zajímavým jevem. Firma se 

v loňském roce rozhodla začít šetřit a v rámci toho byly zaměstnancům odebrány dříve 

volně přístupné a neomezeně distribuované papírové kapesníčky. V okamžiku, kdy je 

zaměstnanci přestali dostávat, se na vedení snesla vlna kritiky a doporučení, aby raději 

firma raději místo toho zrušila časopis. Podle manažera, však zaměstnanci měli mylnou 

představu o nákladech na časopis a momentálně se tak snaží si pro jediné tištěné 

médium znovu vydobýt pozici. Firma si ho chce udržet a to z důvodu, že jako jedno ze 

specifik interní komunikace v IT firmách vidí fakt, že většina zaměstnanců sedí od rána 

do večera před počítači, mobilními telefony, tablety, apod. Jinými slovy, jsou neustále 

obklopeni technologiemi. Proto je podle manažera, pro většinu z nich příjemné, mohou-

li si přečíst něco v tištěné formě. Jedním z důvodů je podle něj i způsob jakým 

zaměstnanci médium čtou, v tom považuje za zásadní rozdíl počítačovou obrazovku a 

tištěný materiál.  
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Co se týče externí komunikace, firma samozřejmě využívá větší spektrum médií 

než v interní. Sama webová stránka Seznam.cz slouží jako největší reklamní prostor 

firmy, dále využití reklam všeho druhu (v tisku, televizní, rozhlasové, venkovní, …). Za 

zmínku stojí také využití sociálních sítí pro externí komunikaci – firma využívá 

Facebook, Twitter, aj. Jak bylo zmíněno výše, firma využívá své charitativní činnosti 

také pro externí komunikaci, spolupracuje s mnoha neziskovými společnostmi a dává 

tak najevo svou angažovanost v tomto ohledu.   

4.2.3 eD´system Czech 

Společnost eD' system Czech, a.s. je jedním z největších distributorů výpočetní 

techniky v České republice a má velmi silnou pozici také na polském a slovenském 

trhu. Představuje tak dodavatele pro prodejce IT, kterým nabízí široký sortiment 

výpočetní, komunikační a digitální techniky. Firma má české majitele a věnuje se své 

podnikatelské činnosti již od konce 90. let. Vlastníkem společnosti je skupina eD' 

system Group, pod kterou dále spadají firmy poskytující především podporu právě firmě 

eD´system Czech a to v oblasti logistiky, servisu či financí. Společnost vždy kladla 

silný důraz na nejnovější technologie a svým klientům i zaměstnancům se tak snaží 

poskytovat jedinečné internetové rozhraní pro komunikaci, objednávání, fakturování a 

mnoho dalšího. eD' system Czech zaměstnává více než 250 pracovníků. 

Rozhovor byl veden s personální manažerkou firmy, která má ve společnosti na 

starosti vedení náboru, komunikace a podporu charitativních aktivit firmy. Cílem nejen 

její práce, ale celého personálního oddělení je pak motivace, rozvoj a vzdělávání 

pracovníků, budování dobré a fungující interní komunikace a budování firemní kultury, 

která je zaměřená na „odvahu, iniciativu, zodpovědnost, týmovou spolupráci a 

připravenost tvrdě pracovat.“(eD´system Czech, firemní informace) 

4.2.3.1 Využití médií ve společnosti eD´system Czech 

Z tištěných médií určené pro interní komunikaci firma nevyužívá žádné, 

jednoznačně preferuje elektronická média a navíc se domnívá, že není tak velká na to, 

aby se vyplatilo produkovat pro zaměstnance tištěná média. V elektronických médiích 

vidí výhodu rychlosti a efektivnosti komunikace a tudíž možnosti podávat nejaktuálnější 

informace. Z kategorie audiovizuálních médií firma také nevyužívá žádný typ.  
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Z elektronických médií tedy firma využívá: 

 Intranet představuje ve firmě spíše zdroj organizačních záležitostí, je také 

koncipován velmi jednoduše a cílem managementu tedy pravděpodobně není 

používat intranet jako účinný kanál interní komunikace. Zaměstnanci se skrze 

intranet mohou dozvědět o interních směrnicích, stáhnout si dokumenty tohoto 

typu nebo se například přihlašovat na firemní večírky, přístup na intranet má 

každý zaměstnanec, nicméně proaktivně si na něm většina z nich nic nehledá, 

nemají-li přímo podnět od managementu. Sama manažerka užití intranetu 

popisuje jako ne zcela stoprocentní zaběhnutý nástroj, nicméně podle jejích slov 

se čím dál tím víc stává zaměstnanci vyhledávaným.  

 E-mail je nejvíce rozšířené komunikační médium ve firmě. Představuje tak 

nejběžněji používaný nástroj jak interní, tak externí komunikace. Firma využívá 

e-mailovou komunikaci téměř výhradně jako kanál pro sdělení veškerých 

informací jí se týkající. V e-mailové komunikaci vidí výhodu časové a finanční 

nenáročnosti, tudíž ji firma preferuje nejvíce. Firma nemá žádnou obdobu 

elektronického týdeníku či zpravodaje, který by zaměstnance informoval o dění. 

Události komunikují jednorázově, je-li to aktuálně třeba.   

 Firemní komunikátor používají zaměstnanci mezi sebou na denní bázi. 

Představuje rychlejší a stručnější variantu elektronické komunikace. Skrze 

komunikátor mohou zaměstnanci sdílet také dokumenty, obrázky a jiné soubory. 

Ze zkušenosti managementu je však zřejmé, že pro tyto účely zaměstnanci ve 

většině případů použijí e-mail. 

 Sociální sítě pro interní využití firma nemá, opět záleží na zaměstnancích, jaký 

kanál využijí pro sdílení. Z hlediska firemní politiky, která zakazuje přístup na 

internetové stránky, které neslouží pro pracovní využití, je pro zaměstnance 

obtížné využívat cokoliv jiného, než e-mail. Za zmínku stojí snad jen sdílené 

disky, na kterých jsou ale pouze organizační dokumenty, které může spravovat 

v danou chvíli více uživatelů.  

Vzhledem k omezenému počtu komunikačních kanálů a absenci oddělení interní 

komunikace, si firma nevede žádné statistiky, týkající se tohoto tématu.  V interní 

komunikaci firem z IT sektoru manažerka nevidí žádná specifika, ačkoli sama uvedla, 

že firma sleduje nejnovější vývoj komunikačních technologií, za účelem jejich 

implementace právě do vnitropodnikové komunikace. Na druhou stranu, pro potřeby 
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své externí komunikace firma využívá mnohem širší spektrum médií, a to i přesto, že 

cílem její reklamy není masová veřejnost, nýbrž specializované prodejny a podnikatelé 

v IT. Pro externí komunikaci tedy firma kromě e-mailové komunikace se zákazníky, 

používá také své firemní webové stránky, skrze které se zákazníci nejen dozvědí 

informace o firmě a aktuálních promoakcích, ale zároveň slouží jako internetový 

obchod a katalog produktů. Dále firma využívá k sebepropagaci reklamy a články ve 

specializovaných tištěných titulech a také sociální sítě, konkrétně Facebook. Využití má 

také profesionální sociální síť LinkedIN, která personálnímu oddělení pomáhá v oblasti 

náboru pracovníků. Podle slov manažerky sociální sítě sice představují trendový nástroj, 

avšak lehce zneužitelný.   

4.3 Kvantitativní analýza 
 

4.3.1 Počet zaměstnanců firmy  

Na první otázku měli respondenti celkem čtyři možnosti odpovědí. Z celkového 

počtu 104, bylo tedy nejvíce (36 %) dotazovaných z firem o počtu zaměstnanců 10 – 49, 

tedy z malých podniků. Dále (30%) z velkých podniků, o počtu zaměstnanců 250 a více, 

na třetím místě byli respondenti z mikropodniků, tedy o počtu zaměstnanců 1 – 9 a 

nejméně dotazovaných bylo ze středních podniků, o počtu zaměstnanců 250 a více.    

 

 

 Graf č. 1: Kolik zaměstnanců má firma, pro kterou pracujete? 
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4.3.2 Trh podnikání firmy 

42 % respondentů dotazníku je z firem, jejichž obor podnikání se vztahuje pouze 

na český trh a 58 % jsou zaměstnanci podniků, jež podnikají také na jiných trzích. Tato 

a první otázka tvořily částečný filtr při analýze otázek, u kterých dotazovaní vybírali 

využívaná média.  

 

Graf č. 2: Na jakém trhu Vaše firma podniká? 

 

4.3.3 Využití tištěných médií 

Co se týče využití tištěných médií v interní komunikaci (graf č. 3), 75 firem 

(tedy 72%) dle výzkumu vůbec tištěná média nevyužívá, dále 25 (24%) z nich využívá 

firemní časopis, pouze 6 (5,7%) uvedlo, že využívá noviny. 14 respondentů pak uvedlo 

několik jiných tištěných médií, a to například příručky pro nové zaměstnance, různé 

pracovní manuály či brožury a firemní plakáty vyvěšené na pobočkách.  
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Graf č. 3: Využití tištěných médií 

 

Na grafu č. 4 je vidět stav zachycující využití tištěných médií v interní 

komunikaci v návaznosti na počet zaměstnanců dané firmy. Z analýzy je tedy patrné, že 

žádná z firem o počtu zaměstnanců 1-9 nevyužívá tištěná média vůbec (konkrétně 17 

z nich), dále 2 firmy z této kategorie uvedly užití noviny (pozn. autora – zde je ovšem 

otázkou, zdali dotyčné firmy pochopily, že se jedná o noviny pro interní komunikaci, je 

totiž nepravděpodobné, že by takto malé firmy využívaly své vlastní firemní noviny). Při 

pohledu na tento graf lze tvrdit, že firmy ze všech velikostních kategorií nejčastěji 

uvedly, že nevyužívají žádná tištěná média. Co se týče dalších kategorií, lze vysledovat, 

že čím větší firma, tím spíše využívá svůj časopis. Na druhou stranu ale například 

nejvíce firem, které uvedly jiná tištěná média, je z kategorie 50 až 249 zaměstnanců.  
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Graf č. 4: Počet zaměstnanců x Využití tištěných médií 
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Graf č. 5 dále zachycuje využití tištěných médií a trhu působnosti dané firmy a 

z něhož je patrné, že spíše firmy podnikající i na jiných trzích, vůbec nevyužívají tištěná 

média. Na druhou stranu, ale tyto firmy spíše využívají firemní noviny a časopisy, ale 

v kategorii jiných firemních tiskovin, je opět větší procento firem působících pouze na 

českém trhu.  

 

Graf č. 5: Trh působnosti x Využití tištěných médií 

 

4.3.4 Využití audiovizuálních médií 

Z grafu č. 6 je patrné, že ze skupiny audiovizuálních médií nejvíce respondentů 

uvedlo, že využívají video konference (konkrétně 71 z nich, tedy 68 %). Téměř třetina 

ovšem uvedla, že audiovizuální média nepoužívá vůbec, 14 % pak používá televizní 

obrazovky a 2% audio nahrávky. 16 % firem však uvedlo, že využívají i jiná média 

spadající do této kategorie a to například firemní motivační či jiná videa většinou 

umístěná na intranetu, webcasty nebo program Skype
11

.   

 

                                                 
11

 Skype je internetový program umožňující bezplatné telefonování, video hovory ale také textovou 

komunikaci a zasílání souborů.  
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 Graf č. 6. Využití audiovizuálních médií 

 

Graf č. 7 následně zachycuje vztah užití audiovizuálních médií a počtu 

zaměstnanců dané společnosti. Podle této analýzy tedy video konference využívají 

nejvíce firmy z kategorie 50-249 a 250 a více zaměstnanců. Televizní obrazovky pak 

využívají nejvíce firmy o největším počtu zaměstnanců. Naopak největší procento 

firem, které tento typ médií nepoužívají vůbec, je ze skupiny 1-9 zaměstnanců, tedy ty 

nejmenší. Z grafu č. 8, který ukazuje vzájemný vztah mezi užitím audiovizuálních médií 

a trhem působnosti firmy, lze vyčíst, že video konference, televizní obrazovky a jiná 

audiovizuální média využívají více firmy působící nejen na českém trhu. Na druhou 

stranu pak 54% firem podnikajících na českém trhu vůbec tento typ médií nepoužívá.  
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Graf č. 7: Počet zaměstnanců x Využití audiovizuálních médií 
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Graf č. 8: Trh působnosti x Využití audiovizuálních médií 

 

4.3.5 Využití nových médií 

U kategorie nových médií nejvíce respondentů uvedlo, že využívají pro interní 

komunikaci e-mail (96%), mobilní telefony (87%) či intranet (77%). Minimum firem 

(13%) na druhou stranu uvedlo, že nevyužívá žádný z těchto prostředků. Co se týká 

uvedení jiných nových médií, respondenti nejčastěji uváděli program ICQ
12

, tablety či 

sdílené dokumenty na webu.   Z grafu č. 10 je dále patrné, že firmy o nejmenším počtu 

                                                 
12

 ICQ je program, který je volně ke stažení na internetu a umožňuje bezplatnou textovou komunikaci 

(tzv. instant messaging (IM)), ale také zasílání dokumentů, obrázků či jiných souborů.  
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zaměstnanců využívají k interní komunikaci převážně e-mailovou a telefonickou 

komunikaci a zároveň jako jediná skupina firem uvedla, že dokonce nevyužívá nová 

média pro interní komunikaci vůbec.  

 

Graf č. 9: Využití nových médií 

 

Graf č. 11 pak zachycuje vztah trhu působnosti a využití nových médií v interní 

komunikaci. Statistika užití těchto médií je zde relativně vyrovnaná, avšak je vidět, že 

firmy, které uvedly, že neužívají nová média, jsou firmy působící pouze na českém trhu.  
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 Graf č. 10: Počet zaměstnanců x Využití nových médií 
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Graf č. 11: Trh působnosti x Využití nových médií 
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4.3.6 Využití sociálních médií 

Jak ukazuje graf č. 12, na otázku týkající se sociálních médií nejvíce 

respondentů (38%) odpovědělo, že využívají skupiny či diskusní fóra v rámci sociálních 

sítí jako Facebook, Google plus, Twitter, apod. Dále 33% firem používá vlastní firemní 

síť, 18% blogy a 15%  podcasty. 8% uvedlo jiná sociální média, konkrétně například 

aplikaci Trello
13

, která se dá považovat za typ kolaborativní webové platformy. Firemní 

sociální sítě jsou nejvíce zastoupeny u firem o počtu zaměstnanců 50-249 (36%) a 250 a 

více zaměstnanců (26,56%). Největší firmy také, dle průzkumu, nejvíce využívají další 

sociální média jako blogy či podcasty (viz graf č. 13). K veřejným sociálním sítím se 

nejčastěji uchylují nejmenší firmy. Dále firmy z kategorie 10-49 zaměstnanců 

procentuálně nejvíce nevyužívají žádná sociální média (35,9%). Z grafu č. 14 je dále 

patrné, že nejvíce firem nevyužívajících sociální média působí pouze na českém trhu. 

Firmy působící na ostatních trzích také více využívají své vlastní firemní sociální sítě, 

blogy i podcasty.  

 

 

Graf č. 12: Využití sociálních médií 

 

                                                 
13

 Trello je na internetu volně dostupná aplikace umožňující správu projektů, prostřednictvím tzv. Kanban 

paradigmatu, což je umisťování a přesouvání tzv. boardů (kartiček, cedulek) zastupující jednotlivý úkol, 

z jedné kategorie do další (tedy např. z kategorie „připravit“ do kategorie „hotovo“). 
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Graf č. 13: Počet zaměstnanců x Využití sociálních médií 
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Graf č. 14: Trh působnosti x Využití sociálních médií 

 

4.3.7 Sociální média a jejich přínos pro interní komunikaci  

Podle grafu č. 15, se většina (84,6%) respondentů domnívá, že sociální média 

mohou jednoznačně být přínosem pro interní komunikaci. Pouze 15,4% pak odpovědělo 

na tuto otázku negativně, a tedy v sociálních médiích nevidí přínos pro firemní interní 

komunikaci.  
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Graf č. 15: Přínos sociálních médií 

 

4.3.8 Typ přínosu sociálních médií 

Respondenti, kteří se domnívali, že sociální média jsou přínosem pro firmy a 

jejich komunikaci, mohli dále zodpovědět, v jakých konkrétních ohledech tato média 

shledávají přínosná. Nejvíce z nich (61%) se shodlo na přínosu v podobě sdílení 

pracovního know-how mezi kolegy, dále možnost dozvědět se více o svých kolezích 

(43%), plánování mimo firemních aktivit (41%) či viděli výhodu v možnosti uchování 

informací pro budoucí pracovníky firmy. Nejméně z dotazovaných (31%) pak uvedlo 

jako přínos větší přehlednost než e-mailové konverzace.  
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4.3.9 Nejčastěji využívaná média v interní komunikaci 

Z obrázku 21 vyplývá, že nejčastěji užívaným médiem v interní firemní 

komunikaci je nadále e-mail (v 94%).  

 

Graf č. 17: Nejčastěji užívaná média v interní komunikaci 

 

4.3.10 Specifika interní komunikace v ICT sektoru 
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mají větší znalost technologií a větší povědomí o jejich fungování, tudíž by měli být 
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více proškolené zaměstnance, ale také například podle některých více klást důraz na 

elektronickou, než osobní komunikaci. Interní komunikace je zde také podle mnohých 

více se rozvíjející, rychlejší a obecně tedy odlišná ve vnímání technologií, oproti 

ostatním sektorům. Na druhou stranu nemalé množství dotazovaných v tomto směru 

nevidí žádná specifika ani odlišnosti, či neví, jak danou otázku zodpovědět. V malém 

měřítku se také objevily názory, že interní komunikace v ICT je naopak více chaotická, 

než u firem z ostatních sektorů, či neprobíhá téměř vůbec, jelikož lidé z tohoto oboru se 
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o ni příliš nezajímají. Z obrázku č. 3 je pak patrné, která slova se v odpovědích 

dotazovaných vyskytovala nejčastěji. 

 

 

 

 

4.3.11 Využití médií pro externí komunikaci 

Z grafu č. 18 vyplývá, že pro externí komunikaci jsou dle respondentů výzkumu 

nejvíce využívány webové stránky firmy (95%), dále pak e-mail (93%), sociální sítě 

(70%), reklama na internetu (59%), články a reklamy v tisku, rozhlase či televizi (14%) 

a jiné (13%), do kterých spadá například telefonní komunikace. 

Obrázek č. 3 Specifika interní komunikace v ICT sektoru 
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Graf č. 18: Využití médií pro externí komunikaci 

 

Na grafu č. 19 je následně patrné, jaká média využívají pro externí komunikaci 
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mnohem více využívají většinu médií pro externí komunikaci, avšak využití sociálních 
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 Graf č. 19: počet zaměstnanců x Využití médií pro externí komunikaci 
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Graf č. 20: Trh působnosti x Využití médií pro externí komunikaci 
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5. Diskuze 
V následující části budou shrnuty poznatky nabyté kvalitativní a kvantitativní 

analýzou a zároveň budou zodpovězeny jednotlivé výzkumné a dílčí výzkumné otázky 

této diplomové práce.  

5.1 Které typy médií využívají firmy z ICT oboru v interní a 

externí komunikaci? 
První výzkumná otázka této diplomové práce je zodpovězena pomocí skrze dílčí 

výzkumné otázky uvedené níže.  

5.1.1 DVO1: Které typy z kategorií tištěných, audiovizuálních a 

nových médií firmy využívají?  

Jak z kvalitativní, tak z kvantitativní části této studie je patrné, že tištěná média 

nemají v interní komunikaci firem příliš velké zastoupení a co do procentuálního 

využití, více než 72% firem, které se účastnily této studie, vůbec tištěná média 

nevyužívá. Zbylých 28% pak nejvíce využívá časopis, noviny ale i plakáty a jiné 

brožury. Oproti poznatkům z hloubkových rozhovorů, kde se tištěné médium v podobě 

časopisu využívá ve firmě Seznam.cz, jsou data z dotazníku v tomto ohledu více 

optimistická. Přesto je trend digitalizace médií viditelný i zde a mnoho firem tedy přešlo 

z formy tištěného média na elektronické (viz. newslettery). Obzvláště u menších firem, 

je tento fakt více než logický, a to z hlediska finanční nákladnosti. Větší firmy pak 

přechod na čistě elektronickou komunikaci prezentují jako akt environmentální politiky. 

I přesto jsou v mnoha ohledech tištěná média nenahraditelná a nejefektivnější. To platí 

především v případě plakátů a jiných obsahově stručnějších forem, které, jsou-li 

strategicky umístěné a vhodně graficky zpracované, nejlépe zaujmou své publikum – 

tedy zaměstnance.  

U kategorie audiovizuálních médií z kvantitativního výzkumu vyplynulo, že 

nejvíce firem využívá pro svou interní komunikaci video konference a to se týká nejen 

firem působících na českém trhu, ale i těch podnikajících jinde. Tento nástroj totiž 

představuje částečnou simulaci osobního kontaktu, který nemůže být při geografické 

rozprostraněnosti pracovníků. Nejedná se navíc o finančně nákladnou záležitost, tudíž je 

tato komunikace využívána jak malými tak největšími firmami. I zde ale mohou být 

zapotřebí dražší technologie, proto se mnoho firem uchyluje například k programu 

Skype, který je bezplatný a nabízí všechny výhody video hovorů. Ze studie je dále 

patrné, že 14% firem používá televizní (či LCD) obrazovky. Tato technologie je ale 
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relativně drahá a proto je výsadou především větších a nadnárodních firem. Nicméně 

jak bylo ukázáno na příkladu firmy Seznam.cz, což je pouze česká firma, i zde jsou ve 

velké míře tyto obrazovky využívány. Velkou výhodu tohoto nástroje tedy dle výzkumu 

tvoří možnost lokalizace a cílení obsahu. Video ale obecně představuje v interní 

komunikaci vítaný prvek zpestření, a je tedy užíván v mnoha podobách. Nakonec 

nepříliš časté, ale také využívané, jsou audio nahrávky, které používá 2% firem.    

Nová média tvoří pravděpodobně nejširší kategorii médií užívaných v interní 

komunikaci. Pro nejvíce firem (96%) tvoří e-mail primární komunikační kanál, skrze 

který je realizována nejen běžná komunikace, ale také nejrůznější typy dalších médií 

jako např. týdeníky, newslettery, bulletiny či oznámení. Tyto komunikační kanály jsou 

v e-mailu často v neúplné verzi a obsahují odkaz na intranetové stránky firmy, kde je 

následně jejich kompletní podoba. Intranet je další široce rozšířené médium (využívá ho 

77% firem z výzkumu) a pro většinu firem představuje primární zdroj informací 

zaměstnancům. Může mít nejrůznější podoby a také sloužit jako prostředek pro umístění 

jiných médií. Komunikátory pro chatování a „instant messaging“ a samozřejmě mobilní 

telefony či tablety pak tvoří další významnou složku komunikačních nástrojů všech 

firem.   

Kategorie sociálních médií je dále diskutována v rámci druhé výzkumné otázky. 

5.1.2 DVO2: Existují specifika interní komunikace firem z ICT 

sektoru, případně jaká? 

Z kvalitativního i kvantitativního výzkumu vyplynulo několik specifik interní 

komunikace firem z ICT sektoru. Přesto, že většina firem zcela upustila od tištěných 

médií nebo nevidí v jejich využívání žádný potenciál, z hloubkového rozhovoru 

s manažerem interní komunikace ve firmě Seznam.cz vzešla poměrně zajímavá teorie 

týkající se právě tohoto tématu. Lidé zaměstnaní v sektoru ICT většinu svého 

pracovního tráví u počítače, tabletu, mobilního telefonu či jiných technologií. Myšlenka 

firmy Seznam.cz, proč mít právě v tomto oboru tištěné médium, je jednoduchá a 

spočívá právě v tom, že mnoho zaměstnanců si rádo od technologií odpočine a časopis, 

či jiný tištěný sdělovací prostředek, uvítá. Podle této firmy pak lidé vnímají a čtou obsah 

v tištěných médiích zcela jinak, než pokud by ho měli číst například v elektronické 

podobě.  
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Užití nejmodernějších technologií pro komunikaci v rámci firmy ale u většiny 

dotazovaných výzkumu převládá a je to zcela nevyhnutelný fakt. Obzvláště větší a 

nadnárodní korporace implementují do své vnitrofiremní komunikace nejmodernější 

software a technologie. Podle názorů respondentů dotazníku pak firmy mají obecně 

otevřenější přístup k užívání nejnovějších komunikačních technologií, a jelikož je to 

obor jejich podnikání, mají v tomto také více znalé zaměstnance. Mnoho firem ale na 

druhou stranu žádná specifika ve své interní komunikace neshledává a tudíž k ní 

nepřistupuje s žádným zvláštním postojem.  

5.1.3 DVO3: Jak se u firem z ICT sektoru liší spektrum médií 

užívaných pro interní a externí komunikaci? 

U většiny firem, které byly součástí výzkumného vzorku této analýzy, se 

spektrum užitých médií jak pro interní, tak externí komunikaci, prolíná. Nejvíce firmy 

pro tyto účely využívají své webové stránky, e-mail a na třetím místě sociální sítě. Ty 

pro komunikaci s externím prostředím využívá 70% firem z výzkumu, což je mnohem 

více než procento užití pro interní komunikaci. Dále pak podniky inzerují své aktivity 

skrze reklamu na internetu a dále v tisku, televizi či rozhlase. Toto je ale logicky 

výsadou firem větších a také spíše těch, které podnikají na více trzích, a to z důvodu 

větší finanční nákladnosti.  

5.2 Využívají v interní komunikaci ve velké míře nová média, 

speciálně tzv. sociální média (Facebook, Twitter, vlastní 

komunikační platformy)? 
Jak již bylo diskutováno v rámci první výzkumné otázky, nová média 

představují velmi rozšířenou skupinu užívaných interních sdělovacích prostředků a 

firmy je opravdu využívají nejvíce ze všech kategorií. Díky stále se rozšiřující 

technologické konvergenci tak i média, původně tištěná, mají nyní své elektronické 

verze a to v podobě newsletterů. Mnoho skupin médií se tak navzájem prolíná, a tedy 

například některá audiovizuální média spadají do kategorie nových.  

Sociální média, jako samostatná kategorie spadající pod média nová, jsou velmi 

zajímavou, nicméně ne příliš rozšířenou skupinou médií v interní komunikaci. Přestože 

jsou sociální média velkým fenoménem posledních let a staly se tak nedílnou součástí 

komunikace většiny lidí, jejich implementace do interní komunikace firem stále 

v mnoha případech nepředstavuje prioritu. Existují nicméně firmy, které toto téma 

považují za aktuální a využívají tak pro svou komunikaci vlastní sociální sítě, blogy, 



77 

 

podcasty a jiné. Software jako Yammer či Trello, který firmy používají, má pak sloužit 

především jako prostředek sdílení pracovních aktivit, poznatků, sdílení nápadů, know-

how, plánování projektů, zajímavých diskuzí, apod. 

Přesto, že se podle kvantitativního výzkumu téměř 85% dotazovaných domnívá, 

že sociální média mohou být jasným přínosem pro firemní interní komunikaci, celých 

31% tuto skupinu médií vůbec nevyužívá a pouze 33 % firem má svou interní sociální 

síť (jedná se především o firmy s 50 a více zaměstnanci a spíše firmy, které podnikají 

také na jiných trzích). Dále také 61 % respondentů uvedlo, že sociální média jsou 

velkým přínosem v oblasti sdílení pracovního know-how mezi kolegy, 43% láká 

představa možnosti dozvědět se více o svých spolupracovnících, 41% by pak uvítalo 

plánování mimo firemních aktivit právě skrze tyto sociální sítě. Přínosem by také podle 

36 % dotazovaných byla možnost uchování informací pro budoucí pracovníky či 

skutečnost, že sociální síť by pro pracovní aktivity přinesla větší přehlednost než e-mail.  

Faktem zůstává, že firmy začleňují sociální média stále více do své interní 

komunikace, a to i z důvodu přiblížení se mladší generaci pracovníků, kteří prakticky již 

na těchto technologiích vyrostli. Je ale také pravdou, že i podniky, které již tento 

software do svého portfolia komunikačních nástrojů zařadily, se potýkají s malým 

počtem zaměstnanců, kteří jej využívají a musí tak vymýšlet strategii, kterou by proti 

tomuto nezájmu bojovaly (viz společnost XY).  

Mnoho firem také využívá veřejně dostupné sociální sítě a média jako například 

Google pro sdílení dokumentů. Také Facebook je velmi populární, zde se ale už jedná o 

menší skupiny zaměstnanců, kteří si například založí diskuzní skupinu. Není to nicméně 

oficiální firemní komunikační kanál a vedení firmy tak tyto nástroje bude těžko 

monitorovat.  

5.2.1 DVO4: Využívají firmy z ICT sektoru sociální média spíše pro 

externí nežli interní komunikaci?  

Jak již bylo zmíněno výše, sociální média jsou mnohem využívanější pro externí 

komunikaci, nežli pro interní. Většina firem má pravděpodobně pocit, že sociální média 

představují ideální prostředek, kterým mohou svou značku prezentovat externímu 

publiku, nicméně do své interní komunikace ho stále příliš nezačleňují a nevidí v něm 

stejný potenciál, jaký pro ně má právě v případě komunikace externí.   
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Závěr 
Diplomová práce Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru se 

zabývá tématem využití médií v interní komunikaci firem podnikajících v oboru 

informačních a komunikačních technologií.  

Správně nastavená a fungující interní komunikace by měla být pro firmy 

prioritní otázkou, a to nejen při dosahování svých obchodních záměrů. Vertikální 

firemní komunikace, která probíhá nejen ve směru ze shora dolů, tedy od managementu 

k pracovníkům, ale také směrem ze zdola nahoru, a tedy důraz na poskytování zpětné 

vazby, představuje základ úspěšného fungování podniku.  

Firmy podnikající v oboru ICT mají ve velké většině kladný postoj k využití 

nových technologií ve své interní komunikaci. Nejen tištěná, ale obecně většina 

firemních médií je v dnešní době nahrazená svou digitální podobou. Příkladem může 

být v mnoha firmách například nahrazení plakátů LCD obrazovkami. Je tedy očividné, 

že digitalizace veškerých obsahů bude činit velkou položku v rozpočtu firem, a tudíž ne 

všechny budou nutně tento trend následovat.  

 Tento trend technologické konvergence pak také často u zaměstnanců spěje 

spíše k pocitu informačního zahlcení. Například elektronická pošta je často manažery 

„zneužívána“ jako komunikační kanál, skrze který z jejich strany pracovníci obdrží 

valnou většinu sdělení. Na druhou stranu se ale stále jedná o nejpoužívanější médium 

v interní komunikaci a to i přesto, že pro mnoho zaměstnanců představuje většina 

obsahu jejich e-mailové schránky tzv. spam. Skupina nových médií obecně, tak v dnešní 

době v interní komunikaci firem představuje nejrozšířenější typ komunikačních kanálů a 

to jak v horizontálních, tak vertikálních i diagonálních komunikačních směrech.  

Samostatnou kategorii pak dále tvoří sociální média, která se stala fenoménem 

v mezilidské komunikaci. Tento typ médií, ač dnes běžně rozšířen, se do interní 

komunikace firem stále nepodařilo zcela účinně implementovat. Přesto, že většina firem 

je přesvědčena o možném přínosu těchto komunikačních kanálů, stále jej pro svou 

interní komunikaci spíše nevyužívají. Sociální sítě a jiné komunikační platformy, určené 

pro interní komunikaci, tak mají především za cíl zaměstnancům usnadňovat pracovní 

procesy, poskytovat prostor pro sdílení myšlenek, inovací či pracovních postupů 

s ostatními kolegy a napomáhat tak větší pracovní efektivitě. Několik málo firem tyto 

programy již do svých interních komunikačních procesů začlenilo, nicméně pro úplnou 

a efektivní implementaci je také třeba vytvořit komunikační strategii, která by 

zaměstnance k užívání těchto platforem v první řadě přiměla. Může se totiž lehce stát, 
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že firma danou technologii má začleněnou ve svém portfoliu komunikačních kanálů, 

přesto však zaměstnanci pro své pracovní účely tato média nevyužívají. Zarytá interní 

komunikační paradigmata by se nicméně do budoucna měla začít měnit. Podniky se 

stále častěji budou muset vyrovnávat se skutečností, že nové a mladší generace 

zaměstnanců, které již na využívání sociálních médií prakticky vyrostly, budou jejich 

využití považovat za běžné i pro pracovní účely.  

Je tedy třeba poukázat na fakt, že i firemní komunikace se ve 21. století neustále 

proměňuje a vyvíjí, a s příchodem nových a potažmo sociálních médií mají zaměstnanci 

možnost poskytovat zpětnou vazbu svým nadřízeným nejen skrze osobní komunikaci. 

Na druhou stranu je ale nutné vyzdvihnout právě přímý a osobní kontakt, který by měl i 

nadále plnit roli nejdůležitějšího komunikačního kanálu ve firmě, nehledě na množství 

užitých médií a komunikačních technologií. Komunikace tváří v tvář a všechny aspekty, 

které s sebou přináší, vždy byla, je a bude nenahraditelnou.  
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Summary  
The thesis Media as a means of internal communication in the ICT sector deals 

with the use of media in internal communications of companies operating in the field of 

information and communication technologies.  

Companies doing business in the field of ICT have the vast majority of positive 

attitude towards the use of new technologies in their internal communications. Not only 

printed, but generally most traditional media are nowadays replaced by its digital form. 

It is therefore clear that new media are the most widely used communication channels in 

the internal communication of most companies.  

A separate category is a group of social media that has become a phenomenon in 

interpersonal communication. This type of media, although commonly extended, still 

fails to fully implement to internal communications in many companies. Despite the fact 

that most companies are convinced of its potential benefits, they still rather not use it for 

their internal communication. Social networks and other communication platforms 

designed for internal communication, primarily seek to facilitate employees work 

processes, providing a forum for sharing ideas, innovations and working practices with 

other colleagues, and drive greater working efficiency. A few companies have these 

programs in their internal communication processes incorporated, but for the full and 

effective implementation are also necessary to establish a communication strategy for 

employees to use these platforms primarily. What easily can happen is that the company 

has the technology incorporated in its portfolio of communication channels, yet its 

employees do not use these media for work purposes at all. Companies will still more 

often have to deal with the fact that younger generation of employees that are already 

used to these media will become increasingly common and will therefore demand use of 

this media also at work. 

It is therefore necessary to point out that even corporate communications in the 21st 

century is constantly changing and evolving, and with the advent of new social media , 

and by extension, employees have the opportunity to provide feedback to their superiors 

not only through personal communication. On the other hand, it is necessary to 

emphasize just direct and personal contact, which should continue to maintain its role as 

the most important channel of communication within the company, regardless of the 

amount of all media and communication technologies.   
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Příloha č. 1: Struktura hloubkových rozhovorů v kvalitativní 

analýze. 
 

1) Které typy médií (komunikačních kanálů) ve vaší firmě v rámci interní 

komunikace využíváte? Uveďte prosím všechna média, ať už se jedná o tištěná 

(magazíny, časopisy, noviny), audiovizuální (video, audio), elektronická 

(všechny komunikační kanály na bázi internetu, tedy s přístupem přes PC, tablet, 

či mobilní telefon). 

 

2) U každého uvedeného média prosím uveďte: 

 Jeho stručný popis  

 Pro koho je určeno  

 Jaký je jeho obsah (co je skrze něj komunikováno) 

 Frekvence aktualizování/ jak často je vydáváno /zasíláno  

 V čem podle Vás tkví jeho výhody a nevýhody? 

 Jaká je na něj zpětná vazba od jeho cílové skupiny, tedy dané skupiny 

zaměstnanců? 

 

3) Dáváte v rámci interní komunikace spíše přednost elektronickým médiím před 

tištěnými? Uveďte prosím důvod Vaší preference.  

 

4) Sleduje Vaše firma nejnovější trendy v oblasti komunikačních technologií za 

účelem jejich implementace do interní komunikace? 

 

5) Jak se v rámci interní komunikace stavíte k novým komunikačním platformám, 

typu sociální síť Facebook, k firemnímu využití? Má s tímto Vaše společnost 

zkušenosti? Pokud ano, jaké? Myslíte si, že by to komunikaci ve Vaší firmě 

prospělo? Pokud ano v čem? 

 

6) Jakým způsobem a jak často měříte čtenost/sledovanost/přístupy a obecně 

efektivitu daných interních médií? 

 

7) Myslíte si, že mají firmy z ICT oboru nějaká specifika týkající se využívaných 

komunikačních kanálů interní komunikace? 

 

8) Které z Vámi uvedených komunikačních kanálů (médií) používáte také pro 

externí komunikaci?  

 

9)  Jaké jiné způsoby komunikace (kromě médií výše zmíněných) používáte 

k zaangažování či informování zaměstnanců (např. firemní akce, team buildingy, 

soutěžě, charitativní/environmentální/jiná činnost, do které se zaměstnanci 

mohou zapojit,…)  
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Příloha č. 2: Vzor elektronického dotazníku užitého 

v kvantitativní analýze. 
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