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Abstrakt (česky)
Tématem bakalářské práce je analýza systému interní komunikace v konkrétní organizaci.
První části je definován pojem informace, rozebírány teoretické pojmy vážící se k tématu
komunikace, systém komunikačních kanálů vnitropodnikové komunikace. V druhé části je
zpracována analýzu interní komunikace v nadnárodní oděvní organizaci Takko Fashion, s. r.
o., provedu průzkum jejích informačních toků a zdrojů a vytvořím grafické schéma
organizace vnitropodnikové komunikační sítě. Formou dotazníků zjistím, jaký efekt mají na
zaměstnance. V závěru se shrnují výsledky a je navrhnuto řešení eliminující bariéry
podnikové komunikace.

Abstract (in English)

The theme of the Bachelor's thesis is the analysis of the system of internal communication in a
specific organization. The first part, I define the concept of information, every detail of the
theoretical concepts related to the topic of communication, the system of internal
communication channels of communication. In the second part I will prepare an analysis of
the internal communication in a transnational organization Takko Fashion clothing, s. r. o., I
will survey its information flows and resources and I will create the schematic diagram of the
Organization internal communications network. In the form of questionnaires, find out what
effect they have on staff. In conclusion, summarise the results and propose a solution to
eliminate the barriers to corporate communications.
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1.

ÚVOD

Interní komunikace je důležitým prvkem vnitřní strategie podniku. Efektivní interní
komunikace je základ pro úspěšné vedení podniku, jelikož ovlivňuje schopnost manažerů
zapojit zaměstnance k vyšší výkonnosti a dosažení firemních cílů. V konečném důsledku se
tento vliv odráží i na image firmy.
Vnitrofiremní komunikace propojuje všechny procesy i lidi ve firmě. Ovlivňuje tedy nejenom
obchodní strategii podniku, ale i mezilidské vztahy na pracovišti. Sociální interakce mezi
spolupracovníky, jednotlivými odděleními, zaměstnanci a managementem je tedy důležitým
parametrem efektivní interní komunikace.
Komunikace je nedílnou součástí běžného života i života pracovního. Jakým způsobem se
vyjadřujeme, vědomě či nevědomě, má velký dopad na jednání lidí v našem okolí i mimo něj.
V pracovní praxi nestačí náhodně rozesílat informace. Zaměstnanci jsou denně konfrontováni
s velkým množstvím informací, které mají za úkol třídit a zpracovat. Pouze pokud jsou
informace správně nastaveny a směrovány, vznikne prostor pro účinné dosahování firemních
cílů. Interní komunikační strategie pomáhá institucím zlepšit účinnost a efektivitu
prostřednictvím vytváření vnitřních komunikačních procesů, a tím vytváří soudržnou firemní
kulturu.
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku interní komunikace a zároveň
vyzdvihnutí její důležitosti. S tím souvisí i praktický rozbor interní komunikace v konkrétní
organizaci a následný návrh doporučení pro její zlepšení. Zavedená nadnárodní organizace
s rozsáhlou sítí poboček je tedy vhodným zdrojem pro analýzu interní komunikace v rámci
potřeby této bakalářské práce.
Hypotézou výzkumu je tedy otázka „Jak zaměstnanci poboček vnímají komunikační síť ve
firmě, v jakých částech procesu shledávají nedostatky?“ Záměrem je zjistit stav interní
komunikace očima zaměstnanců a tím rozpoznat možné komunikační bariéry, jež se mohou
vyskytnout.
Obsahem první – teoretické části se v prvé řadě věnuji termínům informace a komunikace.
Jejich definicím, druhům, funkcím. Rovněž zde uvádím popis a příčiny vzniku
komunikačních bariér, které se v komunikaci vyskytují ať na straně komunikanta či
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komunikátora1. S komunikačními bariérami se v praxi setkáváme běžně, a proto je jejich
definování součástí této práce.
V dalších bodech se věnuji pojmu interní komunikace, jejím formám a jaký na ní má dopad
případná nefunkčnost. Dále analyzuji téma malých skupin v organizaci, pojem firemní
kultury, její členění na vnitřní a vnější. Posledním pojmem je efektivní komunikace. Součástí
tohoto pojmu není pouze charakteristika strategických postupů vedoucí k efektivní
komunikaci, ale i systém vzniklých rolí a úspěšné vedení lidí v organizaci.
V druhé - praktické části byly využity teoretické znalosti z části první k vyhodnocení interní
komunikace v Takko Fashion, s. r. o. - Česká republika. Účelem praktické části je zjistit,
jakými prostředky firma s pobočkami komunikuje, jakým způsobem, jaké druhy informací
poskytuje svým zaměstnancům a zda jsou tyto informace efektivní. Také je vyzdvihnuta
důležitost správné komunikace a využití komunikačních prostředků. Zkoumání bylo
provedeno pouze na českých pobočkách a zaměřením se pouze na síť informačních procesů
k cílovému zaměstnanci na filiálce.
Nejprve je stručně charakterizována firma Takko Fashion, s. r. o. Poté popsána organizační
struktura, rozebrala jsem současnou strategii interní komunikace a zpracování dat. Na základě
těchto bodů se realizovalo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci filiálek, jež jsou hlavními
konečnými příjemci informací ve firmě. Po vyhodnocení a analýze získaných dat byly
navrženy opatření a návrhy řešení, které by firma mohla následně využít ke zlepšení vnitřní
komunikace.

1

Komunikátor – tvůrce, šiřitel zprávy (informace), komunikant – příjemce zprávy, komuniké – předávané
sdělení, zpráva
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I.

TEORETICKÁ ČÁST
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2.

INFORMACE A KOMUNIKACE

2.1

Definice informace

Informace obecně je velice široký pojem. Záleží na konkrétním prostředí, ve kterém se
používá. Jedna z definic říká, že „informace je zhmotnělá myšlenka přenesená do
komunikovatelné podoby s cílem sdělovat, přenášet myšlenku“ (Souček, 2009). Podle
Bucklanda (1991) informaci můžeme chápat jako proces – když je někdo informován, to, co
ví, se změní. Chápeme tento proces jako sdělení, závisející na kontextu s významem pro
příjemce. Informace jako znalost, je nehmotná entita součástí procesu, přinášející příjemci
novinky, poznání. Může zvyšovat nejistotu. A informace jako věc, vyjádřena fyzickým
způsobem, např. jako dokument. K přenosu informací slouží komunikace.
„Informace bez komunikace nejsou v interpersonální oblasti ničím. I sebedůležitější
informace jsou k ničemu, pokud je příjemce neslyší“ (Janda, 2004).
2.1.1 Druhy informací
Informaci dělíme na tři části - data, informace a znalosti. Pro vnitřní fungování firmy jsou
nejdůležitějším faktorem. Obecně jsou předmětem komunikace informace. Úspěch firmy je
založen na správném zacházení s nimi.
Data pocházejí z latinského výrazu a jedná se o údaje, fakta, symboly, jednotky, jenž tvoří
zdroje pro informace. Bývají dobře strukturovaná a jsou většinou vázána na technologie. Lze
je dále zpracovat, kvantitativně i kvalitativně ohodnocovat. V jejich obsahu je uložena zpráva.
Samy o sobě nemají vypovídací hodnotu, musejí být dekódována.
Informace jsou interpretovaná data. Mají vypovídací hodnotu. Uživatel vnáší do informací
subjektivitu na základě svých znalostí. Hodnota informace je závislá na nákladech pořízení a
osobním vztahu uživatele k ní. Některé informace mohou být bezcenné, pokud příjemce nemá
potřebné znalosti jak informaci využít a zpracovat.
Znalost je interakce mezi zkušenostmi, dovednostmi, fakty, hodnotami, myšlenkovými
procesy a významem. Je subjektivní, jelikož je propojená s lidskou činností a emocemi.
Pro interní komunikaci musejí být všechny tyto tři části vzájemně propojené, jelikož ovlivňují
celkové řízení firmy.
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2.2

Definice komunikace

Přesně stanovit jasnou definici komunikace je velice složité stejně jako u definování pojmu
informace. Existuje mnoho vyjádření různých autorů, najdeme též vymezení ve výkladových
slovnících. Jelikož se jedná o hojně využívaný termín, představíme si alespoň některé
z definic komunikace.
Komunikace vychází z latinského pojmu communicatio a znamenalo původně „vespolné
účastnění“ a communicare „činit něco společným, společně sdílet“. Jedná se o sociální
interakci, při níž dochází ke komunikační výměně, sdělování a sdílení informací mezi dvěma
a více lidmi (Vybíral, 2009). V Akademickém slovníku cizích slov (Kraus, 2005) se o
komunikaci píše jako o sdělení, přenosu, spojení, výměně informací. Ale též jako o veřejné
dopravě či cestě. Podle Holé (2006) je komunikace oboustranný proces, s cílem snížit
nejistotu na obou stranách, jak komunikujícího tak příjemce a dorozumět se.
Vymětal (2008) shrnuje definice komunikace do souboru o několika bodech, z nichž
nejvýznamnější je výklad komunikace jako procesu přenosu a výměny informací v jakékoliv
formě, jež se uskutečňuje mezi lidmi a s nějakým efektem. Dále jako proces dorozumívání,
tedy společenský styk, kdy se v jeho průběhu vyměňují myšlenkové obsahy mezi účastníky
komunikace mluvením. Upozorňuje též na uzpůsobení používání pojmu dle kontextu
zaměření komunikátora. Komunikace v širším smyslu se netýká pouze výměny informací
mezi lidmi, ale i mezi ostatními živými či neživými organismy, např. člověk-člověk, člověkzvíře, člověk-příroda, člověk-věc, atd.
Komunikaci spoluvytváříme, jsme její součástí a jsme jí ovlivňováni. Tzn., že komunikace
slouží rovněž jako prostředek sebevyjádření. Člověk může sdílet své myšlenky nejenom
prostřednictvím slovního projevu, ale též psaním či obrazy. V rámci společenského
dorozumívání jsou používány různé symboly, dopravní značení, loga, apod.
Aby mohl proces komunikace vůbec vzniknout, musí splňovat určité podmínky. Nejprve
vznikne určitá informace, obsah, který se prostřednictvím vůle komunikovat převede do
komunikovatelné formy (jazyka, řeči, které komunikant dokáže porozumět), následně dochází
k přenosu informace a její dekódování příjemcem.
Základním projevem komunikace je verbální a neverbální komunikace.
Verbální komunikace – nejrozšířenější formou komunikace. Sdělují se jimi naše myšlenky.
Její největší předností je časová úspornost, bezprostřední zpětná vazba, rychlost, účinnost.
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Samozřejmou součástí verbální komunikace je i neverbální komunikace, která doplňuje
verbální, ale i přesto samostatně skrze ni lze vyjádřit postoj jedince skrze symboliku těla.
Neverbální komunikace se skládá z několika složek:
o mimika (výraz obličeje)
o proxemika (vzdálenost lidí od sebe)
o haptika (doteková komunikace)
o posturologie (postoje lidí při komunikaci)
o kinezika (pohybová komunikace)
o gestika (pohyby rukou při komunikaci)
o pohledy
o tón řeči
o úprava zevnějšku, aj.

2.3

Funkce komunikace

Vybíral (2009) rozděluje účel lidského komunikování na pět funkcí:


Informativní funkce: cílem je předávání informací, dat mezi lidmi



Instruktážní funkce: plní podobnou funkci jako informativní, s tím rozdílem, že se
přidává vysvětlení, recept, výuka, návod.



Persuazivní (přesvědčovací) funkce: ovlivnění příjemce tak, aby změnil názor,
zmanipulovat ho.



Vyjednávací nebo operativní funkce: docílení k dohodě, řešení problémů



Zábavní funkce: spočívá v rozveselení sebe nebo druhého příjemce

2.4

Sociální interakce

Sociální interakce znamená dle Nakonečného (2005) „dynamický mezilidský vztah, v němž
dochází k cirkulaci informací o partneru interakce mezi zúčastněnými subjekty a tak i
k ustavení řetězce vzájemného reagování jednoho na druhého.“ Tuto definici můžeme též
vnímat jako proces výměny informací mezi dvěma a více lidmi s cílem informovat a působit
na druhé. Z toho vyplývá, že se komunikace vzájemně prolíná se sociální interakcí, jelikož
právě zde dochází ke vzniku komunikačních procesů.

2.5

Komunikační model

Komunikačních modelů z hlediska teorie informace existuje několik. Pro tuto práci jsem si
vybrala model Shannona a Weavera a Patrika Jandy. Shannonův-Weaverův základní lineární
14

model názorně vykresluje strukturu a fungování komunikace v jeho vnějších i vnitřních
složkách. I když se zde jedná o velice široké pojetí, je možné tento model zasadit prakticky do
jakékoliv komunikační situace. Model P. Jandy je aktuálnější, vychází z modelu ShannonaWeavera.
2.5.1 Základní komunikační schéma podle Shannona a Weavera:
Informační

Vysílač

zdroj

(kodér)
Zpráva

Přijímač

Místo

(dekodér)

určení

Kanál

Přijatý

Signál

signál

Zdroj

Zpráva

šumu

Obrázek 1 Shannonův a Weaverův komunikační model (in Sluková, 2009)

Jedná se o velmi zjednodušený model. Informačním zdrojem se rozumí člověk, příroda nebo
stroj, který vysílá zakódovanou zprávu, která je ovlivněna šumem. Dekódovaná zpráva je poté
v dané formě (písemné, mluvené, aj.) předána na místo určení, což je příjemce informace.
Nevýhodnou tohoto modelu jsou chybějící zpracování vnitřních procesů účastníků
komunikace, nepřikládání váhy obsahu přenášené informace, chybějící zpětná vazba.
2.5.2 Komunikační model podle P. Jandy

Obrázek 2 Komunikační model dle P. Jandy (2004)

Tento model je postavený na stejném principu jako model Shannona a Weavera, ale rozšířený
o dvojitou zpětnou vazbu, jež eliminuje šumy, a která je definovaná níže. Není vyobrazený
lineárně, ale jako opakující se, nekončící, proces komunikace. Šumy v tomto modelu
nepůsobí pouze na zdroj (kanál), ale na všechny části komunikačního procesu.
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2.5.3 Informační (komunikační) šum
Šum je podle Shannona jakékoliv zkreslení (deformace), které narušuje přechod signálu od
zdroje k místu určení. Při přenosu zprávy vždy dojde ke ztrátám v obsahu. Dekódovaná
zpráva není nikdy úplně shodná sémantickým obsahem jako na počátku. Obecně lze říci, že
šum způsobuje změnu kvality přenášené informace. Jako prostředek k řešení problematiky
šumu se jeví zpětná vazba.
Existuje několik druhů šumu:


sémantický – zkomolení významu, špatný překlad, odlišný jazyk, dialekt, žargon,
přílišné používání složitých odborných termínů



technický – telefonní poruchy



gnozeologický – poznatkový tezaurus příjemce. Slovo nepoužívá, protože nezná jeho
význam.



selekční – špatné vyhledávání



pragmatický – špatná formulace požadavku

2.5.4 Zpětná vazba
Komunikující vysílá doplňující informace, dle potřeb příjemce. Pokud příjemce vyšle zpětnou
vazbu, stává se automaticky komunikujícím, čímž se eliminuje rozlišení rolí vysílajícího a
přijímacího. Obě role fungují současně. Tato informace o zpětné vazbě v modelu chybí, ale
byla o ni rozšířena v r. 1970 teoretikem DeFleurem (Sluková, 2009).
Janda (2003) uvádí, že v managementu má význam jen dvojitá zpětná vazba, která zavádí
získané poznatky z jednoduché zpětné vazby, po určité revizi, do praxe.
Rozlišujeme dva typy zpětné vazby. Pozitivní a negativní. Jejich rozdílnost tkví ve způsobu
provádění a vlivu na příjemce. Pozitivní zpětnou vazbu příjemce uznává, ovlivňuje jeho
chování a je udělována spontánněji. Negativní zpětná vazba je naopak ignorována,
zavrhována, kritizována. Můžeme si položit otázku, kdy a jakým způsobem udělit negativní
zpětnou vazbu, aby byla efektivní?
Negativní zpětná vazba je efektivněji přijímána, pokud je udělována pro příjemce
důvěryhodnou osobou a zároveň neformální autoritou nebo od pracovníka s vysokou formální
autoritou, tedy nadřízeného. Třetí možností je podložení negativní zpětné vazby
nezpochybnitelnými fakty a daty.

16

2.6

Komunikační (informační) bariéry

„Za komunikační bariéru je považována jakákoliv překážka v procesu komunikace, způsobená
jevy narušující její úspěšný průběh“ (Sluková, 2009).
Každý se někdy setkává s problémy, které mu narušují interpersonální komunikaci2. Měli
bychom se naučit tyto problémy rozpoznávat a následně je se snažit eliminovat.
Komunikační bariéry dělíme na interní a externí, objektivní a subjektivní. Interní bariéry
vytyčují problémy na straně komunikujícího (např. psychické, biologické). Nejčastější
příčinou bývá obava z neúspěchu. Může jí vyvolat nižší úroveň komunikačních dovedností.
Projevuje se například chvěním hlasu či špatná stylistika projevu. Externí bariéry ukazují na
problémy z externího informačního prostředí. Těmito narušiteli jsou mnohdy hluk, teplota,
osvětlení, omezení prostorem, nezvyklé prostředí, a jiné. Objektivní nejsou závislé ani na
komunikujícím ani na příjemci, ale např. na geografickém, historickém či kulturním okolí.
Subjektivní bariéry, tj. přímá závislost na oba účastníky komunikace. Jejich součástí jsou
zejména jazykové, ekonomické, emocionální bariéry, atd. Jak šum, tak komunikační bariéry
znemožňují hladký chod komunikace, tím narušují efektivitu komunikačního procesu a
porozumění mezi lidmi. Přenášené informace jsou pak nepřesně nebo zkresleně přijaty.
Obvykle se bariéry týkají přímo mluvčího, který je zdrojem filtrování informací. Záměrně
s nimi může manipulovat, filtrovat je podle svého uvážení s cílem učinit je pro příjemce
vhodnější.
Odstraňování bariér je možné provádět několika metodami. Jak už bylo zmíněno, jedna
z metod je zpětná vazba. Dále je možno eliminovat bariéry aktivním poslechem, užitím
jednoduchého jazyka, restrikcí emocí, či předjednáním.

2

Interpersonální komunikace je komunikace mezi dvěma a více lidmi (Wikipedie). Interpersonální znamená
mezilidská.
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3.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Interní (vnitropodniková, firemní, organizační) komunikace je nedílnou součástí každé firmy.
Pokud chce firma uspět a docílit zisku, nejen zaměření se na zákazníka by mělo být jejím
cílem, ač se jedná o jednu z klíčových funkcí. Cílem interní komunikace v organizaci je
motivovat zaměstnance k naplnění firemních strategických cílů a také zabezpečit informace
pro efektivní a účelné fungování celého systému. Skutečným cílem je tedy spokojený
zákazník prostřednictvím zaměstnance.
V závislosti na tomto cíli interní komunikace hledá odpovědi na otázku, co zaměstnanci
potřebují. Většina zaměstnanců má však pocit, že by komunikace ve firmě mohla fungovat
lépe. Tento pocit bývá oboustranný. Zaměstnanci si stěžují na špatně řízenou komunikaci a
manažeři na neochotu sdělování názorů. K úspěšnému vedení vnitropodnikové komunikace
by měla firma vytvářet prostředí, které podporuje tok nápadů, komentářů, připomínek a
zpětné vazby.
Tato strategie souvisí s organizační strukturou a podnikovou kulturou (viz níže). Organizační
struktura a podniková kultura se odrážejí v chování zaměstnanců vůči zákazníkům. Horáková,
Stejskalová a Škapová (2000) tvrdí, že jak se firma chová ke svým zaměstnancům, tak se
zaměstnanci chovají i navenek k zákazníkovi.

Podoba interní komunikace závisí též na

oboru, v kterém firma působí.
Holá (2006) uvádí, že je důležité sestavit interní komunikace na bázi celkové strategie firmy a
jejích cílů.
Složky vnitropodnikové komunikace můžeme rozdělit na 3 části. Interní komunikaci, externí
komunikaci a manažery zodpovědné za implementaci změn. (Bystrov, Růžička, 2006).
Externí komunikace zajišťuje informovanost veřejnosti o důležitých událostech. Důležitá je
vzájemná koordinace, kdy společenstvo vně i uvnitř dostávalo informace ve stejný čas, vnitřní
i dříve.
Pokud interní komunikace nefunguje, dochází u zaměstnanců k demotivaci, pasivitě, frustraci
a nerozhodnosti (Vymětal, 2008). Ve firmách bývá vnitropodniková komunikace často
podceňovaná, a to i v případě vytváření strategií či systematického plánování. Ačkoliv se
v poslední době se již situace ve firmách zlepšuje.
Mezi základní předpoklady fungování systému interní komunikace v organizaci lze zařadit:
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organizaci práce



odbornou a lidskou kvalitu manažerů, kdy vrcholový manažer tvoří svůj tým



personální strategii a její realizaci



pravidelně fungující zpětnou vazbu v obou směrech



osobní příklady a postoje manažerů

Firmy ve světě se podílejí na zdokonalování komunikačních dovedností svých vedoucích
pracovníků. Dle Wrighta (2005) je to až 65% společností, které rozšiřují talent svých
zaměstnanců. Jedná se o tzv. Communication Challenge. Hlavním cílem tohoto školení bylo
shromáždit vysoký management, aby inspiroval zaměstnance. Pracovali na principu šíření
pozitivního komunikačního chování od vedoucích pracovníků.

3.1

Malé skupiny v organizaci

Chování pracovníka ve skupině a chování separovaného člověka není stejné, tzn., že
komunikační činnosti jednotlivce je ovlivněna jeho členstvím ve skupině lidí.
Skupina lidí jsou dva a více lidí navzájem na sebe působící a závisející při společném
dosahování cílů. Vyznačují se tím, že společně provádějí nějakou činnost, při které vznikají
mezi jednotlivými členy dlouhodobé interakce (zpravidla formou komunikace) a vztahy. Na
základě těchto interakcí se projevují vzájemná očekávání a pravidla chování ve skupině.
Vznikají určité pozice a mocenské vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Příslušníci skupiny
sdílí okruh společných cílů a hodnot (představy, vlastnosti, skutečnosti, aj.), které pro ně mají
takřka stejný smysl3.
Skupina silně ovlivňuje své členy. Chování jednotlivce ve skupině se liší od jeho chování
mimo ni. Existence skupiny je podmíněná konformitou a úzce souvisí s kohezivitou4 (Výrost,
Slaměník, 2008). Často dochází k jevům, které jsou připisovány právě skupinovým jednáním.
Jedná se o sociální zahálení, tzv. Ringelmannův efekt. Jedinec ve skupině podává menší
výkon, než kdyby pracoval samostatně (v případě, kdy je výsledek společný a nedá se zjistit
míra zodpovědnosti jedince). Sociální facilitace je jev, který vede ke zlepšení výkonu
jednotlivce za přítomnosti druhých lidí (jen jednoduché, známé a dobře zvládnuté úkoly –
pozitivní vliv). Skupinová polarizace posunuje názory členů skupiny směrem k extrému jako

3

Tento jev se nazývá skupinová konformita. Skupina je pro jedince atraktivní a nechce vybočovat, proto se
přizpůsobuje skupinovým normám. Zároveň též dochází ke skupinové identifikaci, kdy se jedinec s někým ve
skupině ztotožňuje, považuje ho za vzor.
4
kohezivita = soudržnost, souhrn vazeb udržující členy se skupinou
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důsledek skupinové diskuze. Skupinové myšlení (Groupthing) - způsob řešení problému ve
vysoce kohezivních skupinách, který vede k přijetí chybné možnosti.
Existuje několik typů skupin. Formální a neformální, primární a sekundární, členská a
nečlenská, referenční, přirozená skupina5. Pro potřeby této práce vysvětlím pouze dva typy
skupin a to formální a neformální skupinu.
3.1.1 Formální skupina
Formální skupiny jsou oficiálně a záměrně vytvářeny. Mají předem určený cíl, účelně
vybírané členy a fungují na základě určitých pravidel. Nejčastější formální skupinou je
pracovní skupina.
3.1.2 Neformální skupina
Jedná se o přirozený sociální útvar, který vzniká na základě osobních vztahů. Jejich podoba,
struktura odráží vztahy ve skupině. V průběhu času se neplánovaně mezi profesními
formálními vztahy tvoří vztahy neformální. Postupně se stávají skupinovými normami, které
vůči nečlenům skupiny působí navenek rozličně. Osoby, které se nejblíže chováním přibližují
skupinou uznávaným normám, mají největší šanci stát se skupinovými vůdci (Fiedler,
Horáková, 2005).
3.1.3 Pracovní skupina
Pracovní skupina je malá formálně vzniklá sociální skupina, jejíž členové jsou v sociální
interakci. Je spojená s místem výkonu činnosti, vedená formálním vedoucím, s cílem rozvoje
efektivity organizace. V závislosti na plnění daných úkolů a dodržování stanovených norem
jsou následně členové skupiny odměňováni. Aby byly naplněny cíle organizace, je důležité
podle Tureckiové (2009) rozvinout a koordinovat pracovní skupiny. Zjistit, zda mají na
jednotlivce vliv skupinové normy, na jeho pracovní výkon a motivaci.
K základním znakům pracovní skupiny dle Fiedlera a Horákové (2005) patří vzájemná
interakce (působení, ovlivňování, kooperace), existence společných cílů, jež činí členy
skupiny vzájemně závislými, vědomí sounáležitosti ke skupině, organizovanost - každý člen
má určité místo (funkci, postavení), společné hodnoty, skupinová disciplína, četnost
sociálních kontaktů.

5

Definice typů skupin je možné najít také u Výrosta a Slaměníka (2008), Nakonečného (2009) a dalších autorů
věnující se sociální psychologii malých skupin.
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3.2

Členění interní komunikace v organizaci

3.2.1 Komunikační toky a kanály
Komunikační tok v organizaci je zajišťován pomocí informačních kanálů a sítí. Informace a
sdělení proudí v pracovních skupinách různými směry přes komunikační kanály. Podle
Vymětala 6 (2008) jich rozlišujeme šest komunikačních toků:


Formální komunikace – komunikace oficiální, plánovaná, předávaná dle organizační
struktury prostřednictvím komunikačních cest zaměstnancům. Vyplývá z potřeb
vykonání zadaného úkolu. Je důležitá pro identifikaci zaměstnance s organizací.



Neformální komunikace – komunikace, která není schválená nebo požadovaná
managementem, ani v ní nejsou určeny vztahy. Není tedy postihnutelná, pokud
zaměstnanec neformálně komunikuje jinak než podle představ managementu. Vyplývá
z náhodných setkání a osobních kontaktů mezi spoluzaměstnanci. Pro zaměstnance je
tato komunikace nutností, neboť se při ní uvolní a je pro ně zpestřením.



Vertikální komunikace
o Sestupná komunikace – informace plynou směrem shora dolů, tedy
jednosměrně od nadřízeného k podřízenému. Tyto informace jsou podávány ve
formě nařízení, úkolů, dokumentů (směrnice, smlouvy, prohlášení, manuály,
aj.), interními publikacemi, intranetem, instrukcemi, příkazy v ústní i písemné
formě, apod.
o Vzestupná komunikace – komunikace vychází od podřízených směrem
k manažerům či vyšší autoritě. Tento směr je závislý na kultuře organizace.
Pokud vyšší management vytváří prostor pro důvěru, vzájemný respekt,
podřízení se mohou zapojit do komunikace. Tento model je realizován
většinou na poradách, schůzích či konferencích.



Horizontální komunikace – probíhá ve skupinách na formální i neformální úrovni.
Slouží ke zlepšení koordinace práce mezi lidmi na stejné úrovni řízení. Horizontální
komunikace by měla být v návaznosti na vertikální komunikaci, jinak může docházet
k disfunkčním konfliktům, např. členové skupiny obcházejí vedoucího nebo jsou
nuceni rozhodovat o důležitých věcech bez jeho vědomí.

6

Rozbor toků komunikace se zabývá mnoho autorů, pro potřeby této práce byly použity i materiály Fiedlera a
Horákové (2008)
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Diagonální komunikace – jedná se o formální komunikaci, nedodržuje vertikální
strukturu. Používá se v případě, kdy podřízený je v přímém spojení s jiným než se
svým liniovým vedoucím. Zejména kvůli úspoře času je hojně využívána.

Olaf D. Rank (2008) tvrdí, že formální horizontální vazby jsou mnohem pravděpodobnější
než vazby formální vertikální. Významně vyšší počet neformálních vazeb je postaven ve
vertikálním směru komunikace více než horizontálním.
3.2.2 Komunikační sítě
V organizaci, která zaměstnává dva a více lidí, jsou komunikační kanály sloučeny do
komunikačních sítí, které spojují jednotlivé řídící prvky do soudržného celku.
Každá skupina má svojí komunikační síť. Ta ukazuje, jakými směry se může komunikace
šířit. Toky firemní komunikace jsme si rozebrali v předešlých krocích. Zde si představíme
typy modelů komunikačních sítí, které popisuje např. Nakonečný (2005). Komunikační sítě
v organizaci dělíme na formální a neformální. Neformální se nazývají komunikační hrozny.
3.2.2.1

Formální komunikační sítě

Sluková (2009) říká, že na komunikaci v organizaci můžeme nahlížet jako na vzorec interakcí
mezi vysílajícím a přijímajícím v rámci sítě vztahů mezi členy. Tyto vztahy se dají použít ke
sběru dat a informací z různých částí podnikové hierarchie, k šíření informací a znalostí i
jejich výměně.

Obrázek 3Typy formálních komunikačních sítí (Winkler, 1998)



Řetězec – typická forma předávání informací shoda dolů



Převrácené „Y“ – podobné jako řetězový typ, s tím rozdílem, že na konci je
propojení výše postaveného s dvěma nebo více členy, kteří by nebyli jinak s nikým
propojeni
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Kormidlo – několik podřízených je v přímém kontaktu s nadřízeným, ale není mezi
nimi další spojení. Tzn., že nemají vazbu s dalším členem sítě a pravděpodobně chybí
vzájemná spolupráce.



Kruh – členové vzájemně komunikují mezi různými úrovněmi hierarchie, chybí
horizontální komunikace ve středu.



Všeobecné spojení – každý komunikuje s každým, vysoká spokojenost účastníků. Při
výměně informací se neprojevuje podřízenost ani nadřízenost. Ale ani tento typ není
dokonalý. V tomto případě nedochází k podpoře, kterou informační síť poskytuje
manažerům (Tureckiová, 2004).

3.2.2.2

Neformální komunikační sítě

Informace, která se přenáší v procesu neformální komunikační sítě, se charakterizuje svou
přesností, zároveň však nekompletností. Šíří se rychle, ale jako neformální rychle zmizí
z oběhu. S informací neformálního charakteru se ve firmě nakládá svobodněji. Typy
neformální sítě jsou paprsek, vějíř, pravděpodobnost a klastr.

Obrázek 4 Typy neformálních komunikačních sítí (Winkler, 1998)

3.2.3 Formy interní komunikace
Pro správný tok interní komunikace platí určitá pravidla. Informace mají být zaměstnancům
srozumitelné a každý by je měl obdržet. Mají být stručné. Napomáhají k vzájemné spolupráci
mezi zaměstnanci, motivují je, či stimulují k vyšší výkonnosti. Vytvářejí přátelské pracovní
prostředí a zejména přinášejí změnu, utvářejí postoje a jednání zaměstnanců. Pokud se tento
model toku komunikace v organizaci dodržuje, popřípadě stále inovuje, zvedá se tím hodnota
firmy a tím i její zisk. Souhrn forem dle Vymětala (2008) je součástí přílohy.
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3.3

Způsoby komunikace v organizaci

3.3.1 Komunikace osobní, ústní
Nejčastěji využívaná forma komunikace a také nejefektivnější. Verbální a neverbální projev
formálního či neformálního charakteru, je znakem přímé komunikace v organizaci např. při
osobních schůzkách. Výhodou osobních jednání je prioritně možnost okamžité zpětné vazby.
Nevýhodou se stává kladení vysokých nároků na obě zúčastněné strany (Tureckiová, 2004).
Mezi prostředky formální osobní komunikace patří firemní porady, schůze. Tyto porady
mohou být různého druhu, např. porady oddělení, vedoucích, atd., a tím se lišit počtem
účastníků. Do této skupiny patří formální rozhovory manažerů se zaměstnanci (motivační,
kárné, přijímací, aj.). Setkání neformálního charakteru probíhá formou pracovních obědů,
výroční setkání, výjezdních zasedání, apod. U neformálních setkání může být jedním z
důvodů konání i motivace zaměstnanců.
3.3.2 Komunikace prostřednictvím médií


Písemná komunikace je nejenom podle Vymětala, ale i podle Holé (2008) jednou
z forem komunikace. Podává nezpochybnitelný doklad o průběhu komunikace. Lze
říci, že v určitých oblastech má větší váhu než verbální komunikace. Mezi základní
složky interní komunikace patří firemní média, která informují všechny členy
společnosti o aktuálním dění ve firmě. Měl by obsahovat strategické informace, do
jisté míry ovlivňovat práci zaměstnanců. Mezi tyto média patří zejména tištěné
noviny, časopisy, bulletiny. Firma by měla dbát na relevantnost obsahu časopisu,
zjistit si, zda ho zaměstnanci opravdu čtou a jaké informace je konkrétně zajímají.
Nástěnky jsou nástrojem jednoduchým a mohou tvořit oboustranný komunikační
kanál. Zajišťují denní aktuální informace, důležité pro motivaci zaměstnanců.



vizuální a audiovizuální formy – školící instruktáže (video, dataprojektor)



elektronické komunikace prostřednictvím počítače. Do této kategorie spadá např. email, komunikační program Skype, instant messaging, intranet, vnitřní webové
stránky, newslettery nebo elektronické časopisy. Holá také poukazuje na fakt (str. 65,
2006), že elektronická forma postupně nahrazuje klasickou papírovou, čímž odpadá
klasické „papírování“. Je efektivní a nízkonákladová.



telefonní komunikace (je rychlá, ale neposkytuje záznam, může docházet ke
komunikačním šumům i bariérám)
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Pro konkrétní volbu jedné z forem je těžké se rozhodnout, která z daných složek by byla
nejvhodnější. Záleží na manažerovi samotném či na odpovědném pracovníku, jaký
prostředek vyberou pro komunikaci se zaměstnanci. Na tomto rozhodnutí závisí další
aspekty, jako například velikost a organizační struktura firmy, obsah sdělení a jeho
důležitost, aj.

3.4

Nefunkční interní komunikace

Holá (2006) podrobně rozvádí, že pokud interní komunikace nefunguje správně, je to
způsobeno komunikačními chybami a nedostatky ve firemní komunikaci. Projevy takovéto
nefunkčnosti jsou nedostatek informací, neúplné informace, nejednoznačné informace. Poté
dochází ke komunikačnímu šumu, důsledkem čehož jsou zkreslené, nepřesné a zavádějící
informace.
Příčiny mohou nastat v různých částech transferu a mohou vycházet z nefunkčního
informačního systému, komunikačních kanálů nebo samotné komunikace. Jednou z příčin
může být také firemní kultura, která odmítá otevřenost komunikace mezi svými zaměstnanci a
managementem.
Důsledky nefungující interní komunikace jsou velice závažné a vedou k demotivaci,
nerozhodnosti, pasivitě a frustraci pracovníků i celého týmu. Tyto důsledky postupně
přerůstají ve vysokou míru fluktuace a demotivace pracovníků, nekoordinovanost práce,
nefungující zpětnou vazbu, dokonce až k neefektivnímu marketingovému řízení a
konkurenční neschopnosti firmy.
Holá dále zdůrazňuje (str. 15, 2006), že špatná úroveň interpersonální komunikace bývá
nejčastější příčinou odchodu z firmy. Proto je v zájmu organizace dbát na fungující
vnitrofiremní komunikaci, která se dotýká nejenom zaměstnanců, ale i komunikace s partnery
firmy a zákazníky.

3.5

Normy, pravidla

Firemní komunikace je postavena na základě oficiálních formálních dokumentů a norem,
daných zákonem i firmou samotnou. Jak vnitrofiremní předpisy, tak zákonné listiny, jsou
zaměstnanci povinni dodržovat. Mezi neoficiální patří nepsaná pravidla (např. ve skupině),
která jsou doporučována, ne však vyžadována (viz. formální a neformální komunikace).
Hrubé porušování formálních pravidel má za následek personální řízení s daným jedincem.
Porušování neformálních pravidel je postihováno většinou sociálním vyloučením.
25

Pro zajištění základní úrovně interní komunikace slouží norma ISO 9000. V České republice
je to norma ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti, kde v části Požadavky se
konkrétně stanovují alespoň minimální požadavky pro základní interní komunikaci. Podstatou
této normy je, že „vrcholové vedení musí zajistit vytvoření příslušných komunikačních cest
v organizaci“ a „fungování komunikace“.
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4.

FIREMNÍ KULTURA

Pfeifer a Umlaufová (1993) identifikují firemní kulturu jako „pro firmu typickou vnitřní
atmosféru“ a „ovzduší panující ve firmě“. V definici rozklad těchto frází vysvětlují jako
„souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně
dlouhodobě udržovaných“. Firemní kultura tedy ovlivňuje nejenom myšlení, ať už vědomé
či nevědomé, ale i chování. Nelze ji nijak ustanovit, ta vyplyne ze socializace, sdílí se z určité
představy, hodnot, přístupů.
Podle Tureckiové7 (2004) jde o „soubor základních představ a očekávání, která mají
jednotlivci o svém uplatnění v podniku a systém vztahů k významným skutečnostem (jevům,
lidem) v pracovní činnosti.“
Firemní kultura má vést k rozvoji organizace a celkovému dlouhodobému úspěchu
organizace. Jelikož zasahuje do centra řídících procesů, měla by být podložená určitými
morálními a etickými zásadami, čímž se docílí i efektivní komunikaci. Dělí se dvě základní
funkce, determinanty, které ji ovlivňují, a to vnější a vnitřní.

4.1


Vnější
Způsob adaptace firmy na okolní podmínky – jedná se o sdílené představy, jež se
dále rozvíjejí v představách o firmě. Tento způsob vyjadřuje, jak pružně se organizace
dokáže přizpůsobit i neplánovaným změnám ve svém okolí.



4.2


Tvář firmy a její image – prezentace firmy navenek.

Vnitřní
Způsob integrace uvnitř firmy – způsob začleňování nového zaměstnance, nápadů,
metod, postupů, strategií, aj.



Průbojnost strategie firmy – Vžitá firemní kultura se propojuje se strategicky
potřebnou firemní kulturou.

Představy, přístupy a hodnoty, které se ve firmě postupně vykrystalizovaly, zaměstnanci je
uznávají, sdílejí a rozvíjejí, nazýváme vžitou firemní kulturou. Strategicky potřebnou
firemní kulturou nazýváme představy, přístupy a hodnoty, jež jsou potřebné k plnění
strategických plánů organizace.

7

Podobnou hypotézu vyjadřuje i Linke A. a Zerfass A. (2011), Brooks I. (2003) a další
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Firma by neměla lpět na přílišném dodržování firemní kultury. Přílišné udržování zažitých
procesů, tradic, chování, vede k uzavřenosti a zablokování se novinkám ve vývoji firmy. Při
úsilí o změnu firemní kultury je nutno začít u vyššího managementu, který má být pro
podřízené motivačním vzorem. Ve snaze o transformaci dochází ke vzdorovitému chování,
šoku, než si zaměstnanci na nové postupy zvyknou a tím se tyto změny uchytí.
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5.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Holá (2011) vysvětluje proces efektivní komunikace jako specifické komunikační postupy a
standardy. Doplňující vysvětlení podává Kalla (2015), jež definuje efektivní komunikaci jako
interaktivní obousměrný proces komunikace vyplývající z činností nebo rozhodnutí (i těch
neplánovaných).
O úspěchu v obchodu rozhoduje personál přímo komunikující se zákazníkem. Dle Jandy (str.
113, 2004) jsou zaměstnanci v „první linii opomíjeným zdrojem informací“. Zaměstnanec,
který komunikuje se zákazníkem, přináší do firmy informace o jeho potřebách a tužbách, o
konkrétních výrobcích, které shání, o jeho vnímání firmy jako takové, jak reagují na reklamu,
slevy, apod. Tyto informace má personál přímo z první ruky. Základem efektivní komunikace
by mělo být tedy nastavení takových komunikačních procesů, aby nejen informace od
zákazníka dostaly do příslušného operačního střediska (oddělení firmy), kde budou
analyzovány a zpracovány. Následkem toho jsou tvořeny nové účinné prostředky, které jsou
předávány zaměstnancům v první linii takovým způsobem, aby zákazníkovy potřeby byly
stoprocentně vyslyšeny. Jedná se soubor vzájemně kooperujících procesů, které mají
eliminovat případné šumy, bariéry a efektivní využití zdrojů.
V rámci efektivní komunikace by měly existovat určitá pravidla. Zaměstnanec by měl vědět,
co se od něj požaduje, měl by znát firemní cíle a s těmi se ztotožnit. Personál, který neví, jaké
postoje firma zaujímá nebo k jakým cílům směřuje, nemůže dostatečně proniknout do
postavení, ve kterém bude organizaci reprezentovat na kvalitativní úrovni.
Podnik musí vytvořit bezpečné zázemí pro podněty zaměstnanců. Jejich dotazy směřované
managementu by neměly být tzv. smeteny ze stolu. Adekvátně řízený dialog se zaměstnanci
napomáhá k lepší motivaci a pocitu sounáležitosti personálu s firmou. V zájmu organizace
jsou takovéto dialogy vedeny bez emocí, věcně, na formální úrovni. Pro vzniklé nápady,
připomínky podniky vytváření „schránky“, do kterých mohou zaměstnanci přispívat.
Základem efektivní komunikace je jednoduchý jazyk. Důraz je kladen na srozumitelnost,
vyvarování se žargonu, slangu či odborných cizojazyčných výrazů. Tvůrce zprávy by si měl
ověřit, zda bylo sdělení pochopeno druhou stranou.
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5.1

Skupinové role

Ve vnitřní organizaci skupinové struktury se vytváří skupinový systém rolí. Od každého člena
se očekává plnění určité funkce. Tato očekávání určitého chování se nazývá sociální role8.
Role ve skupině (týmu) dělíme na


úkolové role – určují úkoly, sledují jejich plnění, produktivitu



vztahové role – podporují mezilidské vztahy uvnitř skupiny, stmelují skupinu
(Tureckiová, 2009)

Dle teorie R. M. Belbina je důležité, aby tým byl složen z lidí, kteří patří mezi devět
týmových rolí. „Týmovou roli chápeme jako tendenci chovat se určitým způsobem v běžných
situacích, kdy jsou jednotlivci v kontaktu s ostatními členy v týmu“ (Dědina, Odcházel, 2007).
V každé organizaci jsou lidé zařazeni ke své roli na základě schopností a zkušeností.
V ideálním případě člověk zastává jednu až dvě role po celý život, ale může i více.
K vypátrání do jaké kategorie role patří, se zjišťuje pomocí dotazníků. Mezi devět rolí členů
skupiny podle Belbina patří objevitel, hledač zdrojů, koordinátor, formovač, hodnotitel,
diplomat realizátor, dotahovač, specialista.
I tato teorie má kritické recenze. Jako hlavní nedostatky jsou uváděny nedostatky empirických
výzkumů, podceňování vlivu okolního prostředí, strategie a vedení organizace, nerozlišování
mezi různými typy úloh týmu, zkreslenost výsledků dotazníků, jelikož jedinec ho vyplňuje
sám a může být zaujatý vůči své osobě.

5.2

Vedení lidí v organizaci

Být v čele určitého kolektivu a přímo jej řídit, je jedním z charakteristických znaků manažera.
Zaujímá oficiální místo v nadřazené hierarchii. Mimo jiné přispívá k soudružnosti skupiny a
hraje v ní dominantní roli. Vůdce skupiny je ten, kdo si získává autoritu, důvěru a má silnou
pozici ve skupině.
Mezi základní faktory vůdcovství patří především uznávání ostatních členů skupiny a
schopnost se s nimi dorozumět i empatie. Měl by být iniciativní, vládnout organizačními
dovednostmi, umět motivovat členy skupiny k výkonnosti a být jim příkladem.
Hlavními úkoly vedoucího (manažera) skupiny jsou zahájení plánovaných akcí, organizace
skupiny, přijímání a poskytování informací, hodnocení členů skupiny, zadávání úkolů,
8

Sociální role – soubor očekávání vytvořený ostatními členy skupiny o daném jednotlivci (Dědina, Odcházel,
2007)
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reprezentace či zastoupení skupiny, udržování formální i neformální komunikace se členy
skupiny.

5.3

Styly vedení

Existují různé typy vůdců, kteří jsou dobří v různých situacích. Každý z nich používá svůj
komunikační styl, který je jak pozitivní tak negativní. Různí lidé také rozličně reagují na
jednotlivé vedoucí. Dobrým startem pro vedoucí je poznat, jakým typem vůdce jsou a jakým
vůdcem se stát do budoucna.
Vůdci jsou na svou pozici buď zvoleni (neformální vůdce - skupina je spokojena), nebo
dosazeni (formální vůdce řídící se pravidly – skupina může a nemusí být spokojena).
Daniel Goleman na základě svého výzkumu vypracoval teorii stylu vedení, kde identifikoval
šest různých stylů vedení9. Každý jednotlivý vedoucí si v určitých situacích „půjčuje“ nějaký
styl vedení. Někteří více inklinují k racionalitě, jiní spíše k empatii a vztahům. Problémem
může být zasazení se do konkrétního stylu vedení. Manažer by měl v ideálním případě
využívat od každého stylu něco, ne se zaměřovat pouze na jeden. Může to vést
k nepřiměřenému tlaku na podřízené nebo ke konfliktu ve skupině.

Styl

Praxe

Schopnosti

Nátlakový

Vyžadování shody

Schopnost

Případ použití

dosažení Kritické

výsledků, sebeřízení

situace,

práce
s problémovými
lidmi

Autoritativní
Spojenecký

Mobilizování lidí
Vytváření harmonie

Sebevědomí,

Potřeba nové vize a

zrychlení výkonu

nového směru

Empatie,

Léčba problémů a

komunikace

motivace

lidí

ve

stresu
Demokratický

Konsenzus

Spolupráce,

Vytváření konsenzu

teambuilding
Charizmatický

Nastavení vysokých Iniciativa, schopnost Dosažení
standardů

9

dosažení výsledků

http://www.businesslistening.com/primal-leadership.php#leadership-styles
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výsledku

rychlého
pomocí

motivovaného týmu
koučování

Rozvoj lidí

Empatie, sebevědomí Zlepšení
rozvoj

výkonu,
silných

stránek
Obrázek 5 Styly vedení podle D. Golemana. Dědina, Odcházel (2007)

Vedoucí lze také rozdělit podle toho, jestli se zaměřují na činnost nebo na pracovníky. Svým
stylem řízení ovlivňuje chování a výkon skupiny.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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Cílem praktické části bylo zjistit, jakým způsobem se dá zlepšit stávající komunikace
v konkrétní organizaci. Jak zaměstnanci poboček vnímají systém interní komunikace mezi
filiálkami a vedením. Zda interní systém předávání informací nezahlcuje zbytečně pracovníky
dalšími zprávami.
Pro zjištění potřebných dat jsem si zvolila dotazníkovou metodu. Získanými daty budou
odhaleny případné nedostatky a následně budou předloženy návrhy na jejich odstranění. Při
tvorbě této práce a dotazníku jsem vycházela z pozorování, informací od regionální
manažerky a částečně z analýzy interních materiálů.
Výzkum této bakalářské práce by měl přispět ke zlepšení komunikace firmy, respektive
vytvořit první impuls k zahájení potřebných kroků k zapojení Takko Fashion ČR do procesu
zlepšování interní komunikace, mimo jiné i skrze anketu „Great Place to Work“ 10(GPTW).
Upozornit na fakt, že i pobočky v České republice uvítají změnu, nebo alespoň snahu o
změnu, modernizaci komunikačních systémů na svých pobočkách.
Firma Takko Fashion již v otázce interní komunikace podniká konkrétní kroky. Byl vytvořen
projekt prostřednictvím institutu „Great Place to Work“, který zkoumá motivaci zaměstnanců,
jejich spokojenost, interní komunikaci, a jiné vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek
v organizaci. Tento průzkum byl realizován v Německu, Holandsku, Rakousku, Polsku a
Rumunsku. Ačkoliv se výsledky v různých zemích lišily, dopadly pro firmu velmi příznivě.
Průměrně se ke spokojenosti v zaměstnání vyjádřilo 80% pracovníků Takko Fashion. Česká
republika do ankety GPTW prozatím nebyla zapojena.
Obsahem praktické části je nejprve stručná charakteristika Takko Fashion. Dále předkládám
vlastní návrh komunikačního organiogramu. Součástí analýzy je rozbor interní komunikace,
kde popisuji směry komunikace, způsoby předávání informací a komunikační kanály.

10

http://www.greatplacetowork.com/index.php
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6.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TAKKO FASHION

Firma Takko Fashion, s. r. o. (dále jen Takko Fashion) je nadnárodní společnost zabývající se
módou. Vznikla v roce 1982 pod názvem „Modea“ jako člen skupiny Hettlage Gruppe.
V roce 1999 byla firma odkoupena investory a přejmenována na Takko Fashion Market
GmbH. V současnosti provozuje více než 1900 filiálek, má 8 dceřiných společností a
přejmenovala se na Takko Holding GmbH. Firma již expandovala již do 17 evropských zemí
- 16 zemích Evropy (Německo, Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Maďarsko, Estonsko,
Chorvatsko, Itálie, Litva, Holandsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko Slovensko, ČR) a
franchising v Rusku. Na českém trhu funguje již od roku 2003. Zásadní modernizací prošla
firma v roce 2009, kdy se změnilo nejenom logo, interiéry poboček, ale i nabízený sortiment a
způsob vystupování na trhu. V roce 2010 otevřela novou síť divizních poboček 1982.
V současnosti zaměstnává více než 17 tisíc pracovníků.
Nabídka sortimentu zahrnuje aktuální módní trendy pro každého, spodní prádlo, doplňky.
Takko Fashion disponuje vlastními návrháři. To znamená, že oblečení je vlastních značek,
které si firma nechává šít v zemích třetího světa (Bangladéš, Čína, aj.), kde vlastní své textilní
továrny, v poměru s příznivou cenou. Takko Fashion spolupracuje mj. i s neziskovou
organizací „Fair Wear Fundation (FWF)“, která dohlíží na dodržování sociálních a pracovních
podmínek v těchto zemích.
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7.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TAKKO FASHION

Firma Takko Fashion je nadnárodní organizace. Její organizační struktura je velmi rozsáhlá.
Jelikož se nevěnuji celé síti organizační struktury, ale pouze síti interní komunikace v České
republice, uvádím pro názornost pouze základní členění současného koncernu Takko Fashion.
V rámci tématu této práce jsem se rozhodla vypracovat organiogram zaměřující se pouze na
síť předávání interních informací. Výhodou tohoto organiogramu je názorné předvedení
počátku vzniku sdělení a jeho cesta na pobočku, cílovému příjemci. Neznázorňuje tedy
výrobní, obchodní ani jiné procesy a vztahy, které jsou součástí obchodního života firmy. Ve
firmě není k dispozici grafické schéma, proto do budoucna může být pro organizaci přínosné,
zvláště pro zaměstnance, jež si mohou udělat „obrázek“ o tom, kdo je vlastně informuje.

7.1

Popis organizační sítě organizace

Grafická podoba organizační sítě je součástí bakalářské práce, viz Obrázek č. 6. V tomto bodu
organizační struktury bude popsán stručně její proces, v dalších částech detailněji způsoby
předávání a komunikační kanály a jednotlivé směry komunikace.
Informace, které mají filiálky obdržet, vznikají na odděleních (marketing, logistika, atd. – viz
organiogram) centrály v Telgte v Německu. Poté jsou předávány na Takko International, kde
je vše zadané do jednotné formy. Každý stát má svou centrálu v dané zemi. Pro Českou a
Slovenskou republiku se nachází centrála v Brně. Česká a slovenská (dále jen česká) centrála
se dělí na oddělení prodeje, personální oddělení, účetní oddělení, oddělení správy majetku,
expanze a hotline11.
Informace jsou zasílány v německém jazyce a v angličtině do dané země, kde asistentky
všechny zprávy překládají do řeči příslušné země. Tzn., že pro ČR i SR jsou zasílány
informace jak česky, tak slovensky - v rámci blízké příbuznosti řeči. Jedná se o oficiální
týdenní infa, prospekty, Freitag message, Takko X-Press, apod. Dále asistentky připravují pro
danou zemi individuální informace týkající se prodejních aktivit firmy, které jsou rozesílány
faxem na prodejny. Všechny informace po přeložení putují zpět na centrálu, kde se vytisknou
a dorazí na filiálku v papírové formě poštou. Také jsou nahrány v pdf12 formátu v pokladně
(pokladní informační systém), aby byly dostupné zaměstnancům co nejdříve.

11
12

hotline – tzv. horká linka, zabývající se pokladním systémem – řešením případných problémů
pdf je přípona souboru vytvořeného pomocí počítačového programu Adobe Reader
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„Pokladní infa“ překládá pracovnice Hotline, která je zasílá na oddělení pokladen (součást
Hotline), kde jsou nahrány do systému a rozeslány přes pokladny na filiálky. Hotline je
vyškolená zaměstnankyně, jež je na telefonu k dispozici pro filiálky kdykoliv během pracovní
doby, nebo dle uvedení v interním rozpisu služeb. V případě závady, pokladní systémové
chyby či jiné obtížnosti kontaktuje filiálka regionální vedoucí, která předá problém pracovnici
Hotline. Ta zanalyzuje chybu a podle rozsahu problému řeší případ s konkrétní filiálkou nebo
předá instrukce k řešení hromadně. Jak je vidět na organiogramu, hotline v případě poruchy
na pokladním systému spolupracuje s regionálním vedoucím. Pokud se jedná o vážnou závadu
na pokladním systému, zajistí požadovaný technický IT servis. V její kompetenci je též
ovládání konkrétního počítače na dálku, jestliže rozsah závady není příliš závažný.
Komunikace e-mailem funguje pouze přes Regionální vedoucí směrem k vedoucím filiálek,
které daly svolení, jelikož je využito jejich soukromé e-mailové adresy (z důvodu rychlosti
přenosu podstatných informací).
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7.2

Grafická organizační struktura komunikace s filiálkami v ČR

Obrázek 6 Grafická podoba organizační struktury komunikace Takko Fashion (vlastní návrh)
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7.3

Způsoby předávání informací

Když se zaměříme na cílové příjemce, tj. filiálky, zjistíme, že obdržují informace několika
způsoby a zvláště několik typů zpráv. Nejprve si tedy rozčleníme tyto zprávy (vlastní úprava)
a jakými komunikačními kanály jsou předávány.


Smart messages – rychlé zprávy, ve firmě nazývané jako „pokladní (kassen)-info“ které
mají pracovníci filiálky ihned (či v udaném termínu) zpracovat. Tyto úkoly či informace
přicházejí do pokladny kdykoliv během dne z centrály, zaměstnanci jsou upozorněni
příslušným signálem a musejí na něj ihned reagovat, tedy ihned zpracovat. Obsahují
okamžitá rozhodnutí, změny, které ruší nebo doplňují předcházející informace. Některé
zprávy důležitého charakteru jsou na filiálku zasílány faxem.



RL smart messages – rychlé informace ohledně organizačních záležitostí od
regionálního vedoucího. Regionální manažer (RL) zajišťuje organizační procesy a
komunikaci mezi pobočkami ve svém regionu. Pokud se tedy rozhodne pověřit filiálky
nějakým úkolem, sděluje to přes fax, telefon, osobně – v závislosti na aktuálním
stanovišti RL. Některé informace jsou zasílány též elektronickou poštou na soukromý email vedoucí pobočky.



Long-time messages – zprávy dlouhodobého charakteru. Na pobočky jsou dodávány z
centrály dvěma formami, a to poštou a kassen-infa. Firma je dělí na:
o týdenní informace – tzv. Wocheninfo. Pro daný kalendářní týden jsou předávány
sdělení dle změn ze širších odborných oddělení, např. prodeje, marketingu,
managementu, Visual Merchandisingu13, organizace, logistiky, plánování, aj. Tyto
zprávy jsou pro pracovníky aktuální ke zpracování ihned po obdržení nebo dle
pokynů.
o update – opět týdně dodávané informace, sloužící zejména pro orientaci ohledně
budoucí

aktualizace

zboží

na

prodejně.

Týkají

se

především

Visual

Merchandisingu a informací o budoucí kolekci. Zaměstnanci ho realizují
pravidelně, ale musí reagovat na stav zásob. K realizaci používají interní příručku
s instrukcemi, jež jen na všech pobočkách totožná.


Ostatní – zprávy interního charakteru (aktivity firmy, obraty, personální změny,aj.) jsou
předávány poštou, faxem nebo elektronickou poštou na soukromý e-mail vedoucího
pobočky.

13

Visual Merchandising znamená aktivity firmy k uspořádání interiéru pro zákazníka a tím maximalizovat tržby.
Cílem je upozornit na vlastnosti a výhody výrobků či služeb tak, aby zákazníka přesvědčily ke koupi.
(Wikipedia, 2015)
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7.4

Komunikační kanály

V podniku převládá písemná forma předávání informací a to prostřednictvím elektronických
médií.
Jak jsem již uvedla v popisu interních zpráv, firma Takko Fashion komunikuje se svými
filiálkami prostřednictvím


pokladního informačního systému – počítač, zpracovávající nejen pokladní operace
ale slouží též jako komunikační prostředek mezi centrálou a pobočkou. Na pokladnu
jsou zasílány informace typu Smart message, Long message, Freitag message nebo
obrazové prezentace ve formátu pdf.



dokumentů zasílanými poštou



telefonní komunikace – každý zaměstnanec používá klasickou pevnou linku pro
komunikaci nejen se zákazníky, ale i pro komunikaci s ostatními jednotlivými
filiálkami, regionálním manažerem, hotline, aj.



faxu



osobní komunikace – regionální vedoucí pravidelně navštěvuje filiálky, kdy kontroluje
stav provedených úkolů a celkově procesy na prodejně. Při ústním kontaktu lze vyřešit
mnohé dotazy i nejasnosti týkající se pracovní či osobní roviny.



e-mailu – vedoucí pobočky obdrží zprávy, které jsou určeny přímo pro ni a její
prodejnu. Tyto e-maily jsou rozesílány regionální vedoucí.



vzkazy – vlastní komunikace na prodejně mezi jednotlivými směnami
Pokladní
Telefon /

systém

pevná linka

Osobní

Pošta

komunikace

FILIÁLKA

E-mail
Vzkazy
Obrázek 7 Grafické zobrazení komunikačních kanálů v organizaci (vlastní návrh)
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Fax

Firma Takko Fashion vydává každé čtvrtletí firemní časopis Takko X-Press. Je směřován
všem zaměstnancům. Je vydáván v pěti jazycích a nákladem cirka 5 500 kusů. Obsahem
tohoto časopisu jsou informace o mimo obchodní činnosti firmy – aktivity, kde se firma
reprezentuje, pomáhá, investuje. Představuje také aktuality ze světa módy, které jsou pro ni,
jakožto oděvní společnost, a její zaměstnance zásadní. Zaměstnanci firmy se mohou dozvědět
i novinky z interního fungování firmy, např. nově vybudované sektory, rekonstrukce poboček,
představení nového personálu, tipy pro zaměstnance, aj. Obsahem jsou též fotografie
zaměstnanců, kteří slaví své pracovní jubileum nebo fotografie z akcí pořádaných
jednotlivými filiálkami.
V rámci zlepšování interní komunikace je novinkou v informování zaměstnanců, tzv. „Freitag
message“. Jedná se o krátké sdělení z úrovně nejvyššího managementu firmy. Tyto krátké
zprávy informují o aktuálním dění v organizaci, novinkách, inovacích, plánech do budoucna a
motivují zaměstnance k vyšším výkonům.
Dalšími nástroji používanými ke komunikaci v Takko Fashion jsou


nástěnky - na každé pobočce, kde jsou prezentována pro zaměstnance důležitá
prodejní data, kontakty na jiné filiálky nebo řídící osoby a oddělení, organizační a
personální informace.



porady – Regionální vedoucí se zúčastňují meetingů vysokého managementu, kde
získají informace potřebné k efektivnímu vedení poboček. Následně se každý měsíc
konají meetingy jednotlivých regionů, jejichž součástí jsou workshoppingy,
napomáhající tvorbě kolektivního Visual Merchandisingu a zlepšení prezentace zboží
na jednotlivých prodejnách. Účastníci (zpravidla vedoucí poboček), tyto znalosti poté
předávají svým podřízeným na poradách (měsíčních) filiálky.



workshopping – jak bylo zmíněno v předchozím bodu, vedoucí poboček se zúčastňují
pravidelně

skupinových

školení

na

zlepšení

vizuální

podoby

prodejen.

Workshoppingy se konají poté pravidelně i na jednotlivých prodejnách pod dozorem
vyškolené pracovnice.


školení – jsou součástí porad. Dovzdělávání zaměstnanců v různých tématech, např.
marketingu, psychologie prodeje, předcházení krádežím, jednání se zákazníkem,
visual merchandising, apod.

7.5

Směry komunikace

Z analýzy údajů můžeme charakterizovat několik rysů komunikační interakce ve firmě Takko
Fashion.
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Regionální vedoucí jsou se svými pobočkami v nejčastějším, nejbližším kontaktu. Jejich
komunikace je ve větší míře formální a směr komunikace vertikální sestupný. Směr vertikální
vzestupný je používaný na poradách.
Vedoucí pobočky komunikuje se svými podřízenými na horizontální úrovni a komunikace
mezi nimi má neformální podobu. Jak již bylo řečeno, horizontální komunikace je v přímé
návaznosti na vertikální, aby nedocházelo k obcházení nadřízeného.
Pracovníci v řídících odděleních (personální, účtárna, atd.) kombinují jak vertikální tak
horizontální směr komunikace. Mezi svými kolegy komunikují částečně neformálně, avšak
při komunikaci s pracovníky poboček probíhá pouze formální komunikace.
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8.

ZPRACOVÁNÍ DAT

8.1

Sběr dat

Dotazník byl vytvořen pomocí internetové aplikace docs.google.com. Odkaz byl zaslán na
náhodně vybrané filiálky (ČR) prostřednictví e-mailu, faxu nebo po telefonické domluvě. Na
každé filiálce pracuje průměrně 5 osob, z čehož na jedné směně jsou denně dvě nebo tři. Proto
předání informace o vzniku tohoto dotazníkového šetření záviselo na komunikaci filiálky či
zábranách v rámci aktuálního nasazení personálu (dovolené, nemoc, apod.). Proto jsem
navýšila počet oslovených filiálek a požádány byly pouze zaměstnanci aktuální směny.
Celkem bylo připraveno 17 otázek, časově nenáročného charakteru (viz příloha 2).
Po získání souhlasu a podpory ze strany vedení byl dotazník rozeslán formou internetového
odkazu mezi 50 náhodně vybraných respondentů, tzn. z cca 20 prodejen, z řad zaměstnanců
filiálek. Zaměstnanci požádáni o vyjádření svého názoru k současnému stavu interní
komunikace, byli předem informováni o anonymitě dotazníku, jeho dobrovolnosti a
samozřejmě také o jeho použití pouze pro účely tohoto výzkumu, popř. být k užitku při
vylepšení komunikace uvnitř společnosti.

8.2

Souhrn odpovědí na výzkumné otázky

Z 50 náhodně oslovených respondentů jich dotazník vyplnilo 24. Vzhledem k tomu, že
zaměstnanci během pracovní doby nemají přístup na internet a dotazník byl vypsán pouze
elektronicky, je návratnost vcelku úspěšná (činila 48%), protože tím pádem byl dotazník
vyplňován ve vlastním volnu pracovníků.
Oslovení v dotazníku bylo zvoleno formální v ženském rodě, jelikož naprostá většina
zaměstnanců poboček jsou ženy. Nebyla zadána otázka pracovního zařazení zaměstnankyň,
aby nedošlo k ohrožení jejich identity (pracovní pozice ve firmě) v rámci vyplnění dotazníku
a tím byl dodržen závazek anonymity.
1) Jak dlouho pracujete ve firmě?
Nejvíce zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník, je u firmy zaměstnáno 6 a více let (54%), 25%
z nich je zaměstnáno méně než dva roky a 21% pracuje ve firmě mezi třemi až pěti lety.
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Obrázek 8 Délka pracovního poměru

2) Vztahy ve vaší firmě jsou
Na základě vlastního uvážení respondenti uváděli, jaký typ vztahů ve firmě funguje. 50%
z nich uvedlo, že vztahy panují spíše neformální, což je pozitivní ve smyslu soudružnosti
skupiny a společné plnění cílů. 37,5% uvádějí spíše formální vztahy. Tyto vztahy jsou takřka
ideální. Je vidět, že ve skupině fungují osobní vztahy, ale stále se udržuje profesionální rovina
komunikace. Tři respondenti (12,5%) uvedli neformální vztahy. Negativa těchto vztahů
mohou být taková, že se skupina může začít chovat jako rodina a pracovní efektivita klesá.
Zcela formální vztahy nevyplnil nikdo.

Obrázek 9 Vnímání formálnosti vztahů ve firmě

3) S fungováním interní komunikace ve firmě jsem
Z výsledků vyplývá, že 71% respondentů je zčásti spokojena s fungováním interní
komunikace, což je pro firmu pozitivní výsledek. 17% je spíše nespokojena, zcela spokojeni
byli dva zaměstnanci (8%) a pouze jeden nespokojen (4%).
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Obrázek 10 Spokojenost s fungováním interní komunikace

4) Jak často k vám na pobočku přicházejí informace skrze tyto komunikační
kanály?
Dle analýzy používaných komunikačních prostředků se dotazovalo na četnost docházených
zpráv. Dotaz byl směřovaný na rozhovor (s manažerem), pokladní mail, poštovní
korespondenci, fax, telefonní hovory, pracovní porady, magazín a vzkazy. Respondenti měli
zvolit příslušný časový horizont, do které komunikační prostředek podle jejich zkušeností
spadá.


Rozhovor

Denní obdržení informací skrze rozhovor označilo 57% dotazovaných. Několikrát měsíčně
uvedlo 38% a několikrát týdně pouze jeden pracovník (5%). Tato odchylka ukazuje spíše na
to, jak dostupný a potřebný je regionální vedoucí pro potřebu komunikace a sdílení informací.

Obrázek 11 Častost rozhovorů mezi filiálkou a manažerem



Pokladní mail

Největší počet dotazovaných (70%) uvedl zasílání zpráv skrze informační pokladní systém
několikrát týdně. Druhá odpověď byla zvolena denně (30%). Ostatní možnosti nebyly
využity. Z toho vyplývá, že pokladní mail je jeden z nejčastěji používaných prostředků
informování filiálky.
45

Obrázek 12 Zasílání informací pokladním systémem



Pošta (dopis)

Z tohoto zjištění se ukazuje, že na filiálky přichází korespondence buď několikrát týdně
(54,5%), nebo maximálně několikrát za měsíc (45,5%).

Obrázek 13 Zasílání informací poštou



Fax

65% dotazovaných uvedlo, že nejčastěji dostávají informace prostřednictvím faxu několikrát
týdně, 26% denně a pouze 8% několikrát měsíčně. U těchto dvou (8%) respondentů můžeme
spekulovat o jejich informovanosti o přicházejících zprávách faxem, jelikož drtivá většina se
shoduje na častějším přísunu sdělení. Může to být způsobeno jejich krátkým působením ve
firmě, neangažovaností či nezájmem, nebo neinformováním od ostatních členů týmu.
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Obrázek 14 Zasílání informací faxem



Pevná linka

Telefonní komunikace je nedílnou součástí provozu filiálky. Pracovníci využívají pevné linky
nejčastěji několikrát týdně (43,5%), několikrát za měsíc 30%, denně 22% a jeden uvedl
maximálně jednou měsíčně.

Obrázek 15 Častost telefonní komunikace



Pracovní porada

73% dotazovaných uvádí konání porad maximálně jednou měsíčně. 23% několikrát měsíčně,
čímž se vyjadřují k tomu, že na jejich filiálkách se porady konají častěji individuálně. Jeden
respondent uvedl týdenní pořádání porad.
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Obrázek 16 Častost konání pracovních porad



Magazín

Na filiálky je odesílán pouze magazín Takko X-Press. 82% pracovníků uvedlo čtvrtletní
zasílání. Do výsledků ostatní respondenti patrně zahrnuli i Freitag message či jiné informace,
které spadají do kategorie pokladního mailu. Tato nuance14 svědčí o nedostatečné
informovanosti.

Obrázek 17 Častost zasílání magazínu



Vzkazy

Vzkazy předávané na filiálce vyšly z analýzy kladně. Na filiálce je využívá denně 61%
pracovníků a 35% několikrát týdně. Pouze jeden označil možnost několikrát měsíčně.

14

nuance – jemný rozdíl
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5) Uveďte, do jaké míry jsou pro Vás informace z těchto kanálů efektivní
U této otázky opět měli respondenti vybrat dle svého názoru, do jaké míry je daný informační
kanál efektivní. Shodně s nejvyšším výsledkem (79,2%) vyšly jako nejefektivnější osobní
rozhovory a vzkazy na prodejně. Dále pevná linka (60,9%) a pracovní porady (70,8%). Spíše
efektivní byly vyhodnoceny pokladní info (60,9%), korespondence (60,2%), fax (54,2%) a
nástěnky (56,6%). Spíše neefektivní byla hodnocena komunikace prostřednictvím magazínu
(60,9%). Ani jeden z komunikačních kanálů nebyl hodnocen jako neefektivní, což je velké
plus pro organizaci. Pro obrázek grafu souhrnu efektivity byly sumarizovány údaje
s nejvyšším hodnocením.
Efektivní

Spíše efektivní

Spíše neefektivní

79,2%
60,9%

Rozhovor

Pokladní
mail

60,2%

Pošta

54,2%

Fax

Neefektivní

70,8%

60,9%

56,6%

Pevná linka Nástěnka

Pracovní
porada

79,2%
60,9%

Magazín

Vzkazy

Obrázek 18 Souhrn efektivity jednotlivých kanálů

6) Zprávami, informacemi jste ve firmě:
Tato informace je velice důležitá, jelikož 54% dotazovaných se cítí být zahlcena informacemi
nebo alespoň nad míru informováni (33%) a 12% alespoň přiměřeně informováni.
Nedostatečně informován se necítil žádný.
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Obrázek 19 Míra informování zprávami, informacemi

7) Zprávy, informace, sdělení jsou pro Vás:
I když se zaměstnanci cítí být zahlceni informacemi, dobrou zprávou je, že většina těchto
zpráv jsou pro ně většinou srozumitelné (79%). Pouze 21% uvedlo spíše nesrozumitelnost
informací.

Obrázek 20 Srozumitelnost sdělení, zpráv, informací

8) Máte představu firemní komunikační struktury?
Nadpoloviční většina dotazovaných (58%) má pouze přibližnou představu komunikační
struktury. 37% uvedlo jasnou představu a jeden respondent nemá žádnou.

Obrázek 21 Představa respondentů o firemní komunikační struktuře

9) Jak byste ohodnotila komunikaci v jednotlivých úrovních Vaší firmy?
Zde měli zaměstnanci ohodnotit komunikaci s vedením, komunikaci na pobočce a
komunikaci s ostatními pobočkami na škále od 1 do 5 dle modulu školní klasifikace.
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Nejlépe hodnocená známkou 1 byla komunikace uvnitř prodejny (54%). Komunikace s týmy
na jiných pobočkách byla s nejvíce obdrženými procenty hlasů (44%) označena známkou 2.
Stejný výsledek, známku 2, obdržela i komunikace s vedením (42%). Znepokojivé ovšem je,
že byla známkována respondenty i dostatečnou (známka 4).

Komunikace s týmy na jiných pobočkách
Komunikace v týmu na pobočce

39%

44%

54%

17%
42%

4%

1
2
3
4

Komunikace s vedením

37%

42%

13% 8%

5

Obrázek 22 Obrázek grafu hodnocení komunikace v jiných úrovních firmy

10) Kde vidíte největší problémy v komunikaci ve vaší firmě?
Tato otázka vyplývá z předcházejícího hodnocení jednotlivých úrovní firmy. Největší
problém zaznamenávají dotazovaní zaměstnanci v komunikaci s centrálou. Odpovědělo tak
68% z nich. 18% nevidí žádné problémy s komunikací. 2 respondenti vidí problémy jinde
(bez udání upřesnění) a jeden na pobočce. Toto je poměrně negativní výsledek, mělo by se
zvážit další šetření ke zjištění důvodů a nápravě.

Obrázek 23 Problémy v komunikaci ve firmě dle názoru zaměstnanců

11) Jste spokojeni s informacemi, které se týkají činnosti a organizace v jiných
částech firmy (např. Takko X-Press, Freitag message)?
Tři čtvrtě dotázaných (75%) uvedlo, že jsou s informacemi spokojeni, ale uvítalo by více
novinek z ČR. 12% zaměstnanců nepřináší tyto informace nic nového a připadají jim
nezajímavé. Dva respondenti (8%) jsou zcela spokojeni, pouze jeden uvedl jinou možnost bez
vysvětlení.
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Obrázek 24 Spokojenost s informacemi z jiných částí firmy

12) Uveďte, o jakých dalších záležitostech byste byla ráda informována
Byl vytvořen prostor pro návrhy a připomínky k informování různými zprávami. Vyjádřilo se
25% respondentů. Zde předkládám obdržené odpovědi:

Obrázek 25 Odpovědi respondentů na přání dalšího informování

13) Jakým způsobem můžete managementu vyjádřit svůj názor, připomínky,
návrhy?
Bylo zkoumáno, zda zaměstnanci vědí, jakým způsobem využít zpětné vazby. Mohly využít
všechny možnosti, pokud věděli o možnostech využití daného kanálu. 79% by využilo
elektronické pošty. 58% hlasů obdrželo telefonické spojení, 30% možnosti osobního setkání.
Nejméně bylo označeno kontaktování poštou (17%), prostřednictvím sociálních sítí (12%) a
jiné způsoby (8%).
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Obrázek 26 Způsoby zasílání zpětné vazby managementu

14) Využila jste v minulosti některou z těchto možností pro zpětnou vazbu?
Zkoumání, zda někdo ze zaměstnanců má osobní zkušenost se zasláním zpětné vazby.
Nadpoloviční většina (59 %) nikdy výše uvedených kanálů nevyužila. 41 % má zkušenost
s předvedením svých návrhů či připomínek.

Obrázek 27 Využití zpětné vazby zaměstnanci

15) Uvítala byste projekt „Great Place to Work“ na filiálkách v ČR?
56% respondentů by uvítalo, aby tento projekt byl aplikován i na pobočky v České republice.
39% neví či není dostatečně informováno o tomto projektu. Jeden člověk uvedl zápornou
odpověď.

Obrázek 28 Projekt GPTW v ČR
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16) Setkala jste se v minulosti ve firmě s podobným dotazníkem?
Tato otázka byla položena s cílem zjistit, kolik zaměstnanců mělo již zkušenost s podobným
zkoumáním v organizaci. Dále jsem provedla analýzu dle počtu let zaměstnání a počtem
vyplněných dotazníků, viz graf. Celkem 66% respondentů ještě nikdy žádný dotazník
nevyplňovali, 27% z nich se setkali s dotazníkem jednou a 4% (jeden zaměstnanec) se setkal
vícekrát s dotazníkem. Nejvíce lidí, kteří se s dotazníkovým šetřením setkali, jsou u firmy
zaměstnáni 6 a více let.

6 a více let

25%

3 - 5 let 2%
0 - 2 roky

4%

25%

Ano, jednou
2 krát a více

16%

Nikdy

25%

Obrázek 29 Zkušenost s vyplněním dotazníku v organizaci

17) Uveďte vlastní návrhy na zlepšení komunikace, které byste uvítala
Zde opět nechán prostor pro vlastní připomínky respondentů, tentokrát k celkovému stavu
komunikace a jejího vylepšení. Návratnost připomínek činí 42%.

Obrázek 30 Vlastní návrhy respondentů na zlepšení komunikace
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9.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Na základě provedeného šetření bych chtěla vyhledat řešení ke zlepšení komunikace na
filiálce, mezi filiálkami a s vedením firmy Takko Fashion. Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce
využívanou formou přenášení informací je prostřednictvím pokladního informačního systému,
vzkazů, rozhovorů a faxu. Dobrým výsledkem je vnímání celkové interní komunikace
zaměstnanci pozitivně, ale s určitými výhradami.
Pro zlepšení procesu vnitřní komunikace firmy Takko Fashion byly vypracovány následující
návrhy.

9.1

Návrhy řešení



Pověření konkrétní osoby odpovědností za chod interní komunikace



Snažit se zpochybnit mýty, že mluvit je nebezpečné. Vytvořit bezpečné prostředí pro
komunikaci.



Podporovat zaměstnance k návrhům na zlepšení.



Sdělení by mělo být nejprve předáno „kontrolnímu vzorku“ zaměstnanců předem.



Vytvoření brožury představující organizaci. Jedna bude sloužit k představení firmy pro
zákazníka a druhá pro zaměstnance. Brožura pro zaměstnance bude podrobnější
v části o referenčním rámci a budou v ní uvedeny praktické informace, jako je
telefonní seznam, detailní organizační struktura jednotky, do které patří, apod. (Janda,
2004)
o Takko Fashion disponuje materiály pro nové zaměstnance. Ten je však
zaměřen spíše na představení struktury prodejny, její základní vybavení a
seznámení s Visual Merchandisingem. O firmě obecně je zde zmínka pouze
okrajově v úvodu.



Každý zaměstnanec by měl znát organiogram firmy. Základní nástin organizační
struktury nad rámec jednotky, do které patří, pokud je to nutné a pokud to není v jiném
materiálu.



Popis pracovního místa, který není výňatkem pracovní smlouvy. Má obsahovat
seznam priorit určitého pracovního místa pro zaměstnance a další návazné povinnosti.
o tento bod je irelevantní, firma Takko Fashion vlastní a předává každému
zaměstnanci materiály týkající se jeho povinností a informací o jeho zařazení.
Bod je uveden hlavně pro názorný příklad i pro jiné organizace.
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Dát možnost zaměstnancům, aby okamžitě ohodnotili, měli možnost reagovat na
případnou nesrozumitelnost zprávy. Na pokladně to lze vyřešit např. tlačítkem, kde se
okamžitě po přečtení objeví symbol OK nebo Není OK. Zaměstnanec vybere podle
aktuálního stavu a tím se vytvoří okamžitá zpětná vazba.



S tímto bodem souvisí i vlastní struktura zasílaných zpráv. Jednoduchostí a stručností
se dá dobře zajistit následná efektivita.



Dle výsledků dotazníku, kde se vyjádřili respondenti vlastními návrhy, musím
navrhnout důležitost zavedení počítačové techniky do zázemí firmy. Úspora nákladů,
rychlost, nezdvojování zpráv, rychlá komunikace, okamžitá zpětná vazba, zpracování
interních obchodních dat, jsou nespornou výhodnou PC zařízení na filiálce. Případná
investice by se jistě firmě brzy navrátila zpět.



Někteří dotazovaní vyjádřili zájem o více druhů školení. V tomto by měla firma
podporovat své pracovníky a zajistit školení v nové oblasti. Zkušený a vyškolený
pracovník je aktivum firmy.



Jako poslední bod k návrhům řešení doplňuji zavést prostor firmy na sociálních sítích
v českém (slovenském) jazyce a z českého prostředí. Takko Fashion prozatím
komunikuje pouze v angličtině. V dnešní době, kdy sociální sítě spojují skoro všechny
lidi, by se na tuto možnost nemělo zapomínat.
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10.

ZÁVĚR

Komunikace na pracovišti je v dnešní době důležitým tématem. Zásadně ovlivňuje nejenom
zaměstnance, ale i celý chod organizace. Neboť spokojený a informovaný vrhá dobré světlo
před zákazníkem na celou společnost. Firma dosahuje vysoké produktivity při dosahování cílů
a konečně pozitivních výsledků. V opačném případě špatně vedená interní komunikace může
mít hlubokosáhlý dopad na organizaci vedoucí až k úpadku.
V praktické části je popsán proces komunikace, vytvořena grafická organizační struktura
komunikace s filiálkami v ČR, způsob předávání informací a komunikační kanály využívané
v organizaci. Nejčastěji je komunikováno jak elektronickou komunikací, skrze pokladní
systém, fax, tak osobně a ústně, prostřednictvím porad, rozhovorů, telefonicky. Do tištěné a
psané formy komunikace spadají hojně využívané vzkazy, poštovní korespondence. Jelikož je
Takko Fashion rozsáhlá organizace se širokou sítí poboček, i její komunikační struktura je
náročná. Společnost Takko Fashion si je vědoma důležitost interní komunikace se svými
pobočkami a již učinila kroky k její zlepšení prostřednictvím projektu Great Place to Work.
Tato inovace bude daleko efektivnější, zapojí-li se do tohoto projektu nejenom Česká
republika, ale i ostatní země.
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12.

PŘÍLOHY

12.1

Příloha 1 - Dotazníkový formulář

12.2

Příloha 2 - Souhrn forem interní komunikace:
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