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1 Úvod
Zprávy o fungování firmy často mizí do ztracena. Drb se ale dozví každý a rychle. Šéf má
novou milenku. Nebudou prémie. Chystá se

propouštění.

Tohle ví v momentě celá firma.

S informacemi o povinnostech konkrétních lidí to bývá horší. Na druhou stranu existují
zaměstnanci, kteří

Komunikace ve

slyší jen to, co chtějí.

firmě často

vázne.

Někteří

jejich otázek. Další si neochotou cokoli
každý také snese

otevřenost.

Ale

sdělovat

nějaká

nutno

společnosti.

okamžitě řešit.

v tomto

směru

a podporováním nejistoty udržují moc. Ne

komunikace mezi vedoucími a

funguje všude. Jde jen o to, aby plnila
prospívala

šéfové se zaměstnanci nemluví, protože se bojí

očekávání zaměstnanců

propojit všechny

nadřízených

a

Pokud tomu tak není, má firma nezanedbatelný problém, který je

A naopak pokud interní komunikace

očekávání

zdánlivě

zaměstnance

neviditelný a

neměřitelný

plní, nesmí firma

prvek firmy, který má za úkol

v podniku tak, aby ve správný

informaci pro svou práci. Tento pojem je v současné době stále více
společnosti

a

úspěšným

podnikovým

nelze zvládnout "selským rozumem", anebo na
vzdělání.

i jejich

"usnout na vavřínech", ale využívat této výhody a snažit se si ji udržet.

Interní komunikace je

s výkonností

zaměstnanci určitě

Je třeba se v tomto oboru vzdělávat,

řízením.

základě

přemýšlet

čas

dostali správnou

zmiňován

v souvislosti

Komunikace je proces, který

technického

či

ekonomického

o něm a získávat nové zkušenosti.

Čím dříve si tuto skutečnost současní manažeři uvědomí, tím lépe pro všechny.

Ráda bych svou prací přispěla k tomuto procesu. Obě firmy zahrnuté do výzkumu se

potýkají s problémem vysoké fluktuace zaměstnanců a obtížně hledají její důvody, a také
způsob,

jak tuto skutečnost ovlivnit a změnit. Tato práci jim má poskytnout určité

odpovědi.

Pokud si problémy s interní komunikací uvědomí vedení obou zkoumaných

firem, a pomůže-li jim má práce s jejich řešením, splnila svůj účel.
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2 Cíle a úkoly diplomové práce
V současném

světě,

který se nejen díky stále zdokonalovaným technickým a

technologickým vymoženostem

nezadržitelně

kupředu, narůstá potřeba

žene

komunikace

do závratných výšek. Efektivní komunikace, motivace a vedení pracovních
nelehkým úkolem
skutečnosti,

manažerů

na všech úrovních

řízení. Především

ti by si

měli

týmů

být vědomi

kterou je výhoda dobré schopnosti komunikovat. V dnešních tržních

podmínkách a obrovské konkurenci na mezinárodním trhu musí každá firma velmi
reagovat na stále se

měnící

klientů

a právě komunikace hraje v tomto procesu hlavní roli.

i

zaměstnanců

Záměrem
české

názorů pracovníků

a jedné americké) na komunikaci v jejich organizaci.
názorů středního

pružně

podmínky a požadavky svých aktuálních i potencionálních

mé práce bylo provést nezávislý průzkum

s využitím

je

managementu

společností

dvou firem (jedné

Následně

a provést

je interpretovat

závěrečné

srovnání obou

firem.

Cíle mé práce jsou následující:

•

Objasnění

oblasti komunikace a jejích specifik v rámci podniku. Prezentace

problematiky pracovních týmů, vedení týmu a motivace.
•

Průzkum názorů pracovníků

nejnižší a

střední organizační úrovně

ve firmách

SKOL MAX Ski School, a.s. a Southern Management Corporation týkající se
širšího pohledu na komunikaci v daných firmách.
• Porovnání názorů na komunikaci v obou společnostech na obou organizačních
úrovních.
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•

Závěrečná

diskuze a doporučení

Úkoly vyplývající ze stanovených cílů jsou tyto:

• Pomocí studia odborné literatury vymezit oblast, která bude v práci prezentována a
zkoumána.
•

Výběr

metod obou

částí

výzkumu.

• Tvorba a pilotáž dotazníku pro první část výzkumu.
•

Výběr

vzorku a sběr dat.

• Vyhodnocení dotazníku.
•

Příprava

otázek k rozhovorům pro druhou část výzkumu a provedení rozhovorů.

• Celkové vyhodnocení průzkumu, interpretace dat.
• Vyvození

závěrů,

návrh konkrétních

zkoumání.

8
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3 Komunikace

Pojem komunikace pochází z latiny a lze jej
společnou účast

spojovací

na

článek

určité skutečnosti.

V

překládat

současné

jako

sdělení,

praxi komunikace

sdílení, spojování,

představuje

základní

vztahů, součástí

mezi lidmi. Stala se podstatou veškerých mezilidských

každé společné lidské činnosti. Nezastupitelnou roli má i v procesu řízení podniku.

3.1 Vymezení pojmu komunikace

Definic komunikace existuje celá řada. Dá se říci, že co autor knihy o komunikaci, to
formulovaná definice. Po studiu literatury a srovnání
definuji komunikaci takto: Komunikace je
mezi

dvěma

vědomostí,
předávání

nebo více osobami,

při

dovedností apod.).

Při

informací,

přenos

pohledů autorů

na tento pojem

informace, spojení. Sociální interakce

které dochází ke

sdělování

komunikaci dochází ke

výměně, eventuelně

nově

konfrontaci názorů.

a

výměně

informací (idejí,

sdělování,

Důležité je,

dorozumívání,

že komunikace je

oboustranný proces, který má za cíl dorozumět se.

3.2 Proces komunikace

Proces komunikace představuje přenos informace od původce k příjemci. Ale tato cesta
přenosu nezahrnuje jen tyto dvě etapy. Průběh komunikace se odvíjí v tomto řetězci:

komunikátor - formulace sdělení - vlastní přenos informace - příjemce - vlastní
interpretace obsahu sdělení - reakce příjemce- příjemce jako komunikátor - formulace
sdělení - atd. a je možné ho znázornit následujícím komunikačním modelem.
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Šumy

Zpráva,
a jeho

sdělení

Kódování

Komunikátor

Dekódování

přenos

Zpětná

vazba

Tabulka 1 - Komunikaěn( model

Model procesu komunikace lze tedy charakterizovat v následujících šesti bodech:

1. Komunikátor. Osoba, která má důvod ke komunikaci.
2. Kódování. Formulace
příjemci

sdělení. Převedení

srozumitelných

symbolů.

vlastních myšlenek do

sdělitelných,

Hlavní formou kódování je jazyk (mluvený nebo

psaný), ale také gesta, pohyby, atd.
3. Zpráva,
bude

sdělení

sděleno,

(komunikace

a jeho

přenos. Sdělení

je také ve velké

tváří

míře

je výsledkem procesu kódování. To, co

závislé na použitém

komunikačním

v tvář, telefonem, elektronickou poštou, vzkazem na

kanálu

nástěnce,

atd.)

4. Dekódování příjemcem.

Příjemce

na základě svých vlastních zkušeností, znalostí a

obecných okolností komunikace dekóduje. Dekódování není nic jiného než proces
myšlení příjemce. Čím více se interpretace blíží k záměru komunikátora, tím je
komunikace

efektivnější.

Komunikátor tedy musí již ve fázi kódování brát v potaz,
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komu bude své

sdělení předávat,

aby zvolil

nejvhodnější

formulaci a

přenos

pro

svou zprávu.
Zpětná

5.

vazba- reakce příjemce. Cílem je zjištění, zda příjemce zprávě porozuměl

a zda bude mít požadovaný
podnítí nebo
zpětná

soustředí

účinek. Zpětná

vazba napomáhá motivaci.

jejich mysl na to, co se musí

udělat.

vazba poskytuje zřídka nebo dokonce vůbec z těchto

Buď

lidi

Dle ADAIRA (2005) se
důvodů:

• Lidem nemusíme říkat, jak si organizace i oni stojí, protože to už dobře vědí.
• Když lidem řeknete, že vše probíhá dobře, přestanou se tolik namáhat.
• Když naopak lidem řeknete, že věci neprobíhají tak, jak by měly, jsou z toho
nešťastní

a mohou začít dělat problémy.

• Postrádáme k tomu potřebné schopnosti nebo
Komunikační

6.

bariéra (šum) - nelze

komunikačního

komunikaci.
z různých

určit přesnou

čas.

pozici tohoto prvku v

procesu, prolíná všechny okamžiky. Je to

Může

důvodů

mít

různé příčiny.

ve všech fázích

K celé

řadě

komunikačního

překážka,

poruch

průběhu

která

ztěžuje

(šumů) může

dojít

procesu. Toho si musí být každý

komunikující neustále vědom.

3.3

Dělení

komunikace

Komunikace se realizuje jako verbální komunikace (ve

formě řeči)

nebo neverbální

komunikace.
• Verbální komunikace je dorozumívání se pomocí jazykových prostředků,
vyjadřování

myšlenek artikulovanou řečí.
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• Neverbální komunikace nebo-li mimoslovní
přesvědčivost

sdělování

tomu, co bylo vysloveno. Mezi tyto projevy

dodává důraz a

patří napň'ldad

gesta,

postoje, mimika, síla hlasu, rychlost mluvy aj.

Komunikaci můžeme členit i na:

•

přímou

(verbální i neverbální), která se uskutečňuje na bázi přímého sociálního

kontaktu a

•

nepřímou, zprostředkovanou třetím

faktorem, např. telekomunikacemi a celou

širokou paletou komunikačních prostředků.

Dále se uvádí celá řada dalších typů a druhů:

• interpersonální komunikace (mezi osobami, sociálními útvary),
• intrapersonální komunikace (individuální, specifický
pro

určitou

může

osobu, který

dospělých,

komunikaci, tím spíše u
zakořeněn

šumů

kde vlastní

systém platný

a poruch i v pedagogické

referenční

systém je hluboce

a prověřený vlastní zkušeností - bývá i zdrojem komunikační bariéry),

•

jednosměrná komunikace

•

obousměrná (reciproční)
příjemcem

být zdrojem

referenční

(od komunikátora k příjemci),

komunikace (výměna informací mezi komunikátorem a

se stálou zpětnou vazbou),

• soukromá komunikace (určená pro adresně omezený, specifický okruh příjemců),
• veřejná, hromadná (masová, mediální) komunikace (rozsáhlé rozšiřování určitých
informací, obsahů pomocí komunikačních prostředků, jako je tisk, film, rozhlas,
televize, počítačové sítě, ale i knihy, letáky, kazety apod. - jedná se většinou o
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komunikaci nepřímou, jednosměrnou, bez zpětné vazby nebo se zpětnou vazbou
zprostředkovanou),

• digitální komunikace (racionální, logicky pojmenovaná, která je funkcí levé
mozkové hemisféry),

• analogová komunikace (obrazná, imaginativní a metaforická, která je funkcí pravé
mozkové hemisféry).

Jak je vidět komunikaci je možno sledovat mnoha různými

způsoby.

Každé

dělení

ukazuje

jiný pohled na problém a žádné by nemělo být opomíjeno.

3.4 Bariéry v komunikaci

Komunikace je složitý proces
procesu komunikace se
Největší

může

zodpovědností

tvořený

a

objevit šum,

ovlivňovaný
může

mnoha faktory. V každém kroku

dojít ke zkreslení celého smyslu

manažera je pokusit se

vytvořit

sděleni.

podmínky pro efektivní

komunikaci. Prvním kroku k tomuto je pochopení překážek bránících efektivní komunikaci
mezi jedinci. N ANCEVICH, DONNELLY, GffiSON rozlišují a
v komunikaci následovně:
• Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností
• Selektivní vnímání
• Špatná schopnost naslouchat
• Hodnocení sdělení
•

Věrohodnost

zdroje

• Sémantické problémy
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• Filtrování
• Časová tíseň
•

Komunikační přetížení

Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností
Každý jedinec interpretuje

sdělení různým způsobem.

Vše závisí na jeho

předchozích

zkušenostech. Výsledkem interpretace je rozdíl mezi procesy zakódování a dekódování.
Komunikace je nejefektivnější, jestliže jsou oba tyto procesy stejné. Zkreslení komunikace
je výsledkem odlišných
vytvářejí překážky

financování

postojů, názorů,

znalostí a zkušeností. V pracovním procesu

a zkreslení v komunikaci lidé, kteří práci vykonávají. Jinak vidí problém

propagační

akce vedoucí marketingu a

problém z úhlu pohledu svých

postojů, názorů,

finanční

poradce.

Zaměstnanci

znalostí a zkušeností. To

může

vidí

vyústit do

jiných interpretací než jsou ty, kterých se jim dostává od vedení. Jedinec v jakékoliv situaci
vybírá ze své vlastní zkušenosti to, co se vztahuje k

současné

situaci. Protože se však

postoje, názory, znalosti a zkušenosti komunikátora a

příjemce

liší, dochází k neshodám

v zakódování a dekódování sdělení,
Lze tedy

říci,

že efektivní

čímž

vzniká překážka efektivní komunikace.

řešení určitého

problému závisí na tom, zda si jedinci osvojí

vhodné postoje, názory, znalosti a zkušenosti, které je povedou k úspěšnému výsledku.
Jestliže je problém již

špatně

pojmenován na

základě

odlišného zakódování, pak se tím

sníží efektivnost jakéhokoli komunikačního procesu.

Selektivní vnímání
Každý z nás si kreslí obraz reality svým vlastním

způsobem.

K selektivnímu vnímání

dochází tehdy, když si lidé zakreslují do onoho obrazu novou informaci, zejména je-li
v rozporu s tím, čemu věří. Když tedy lidé dostanou informaci, přijímají pouze ty části,
které souhlasí s jejich názorem nebo jej potvrzují. Informace které jsou v rozporu s předem
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utvořenou představou buď nejsou vůbec přijaty, nebo jsou překrouceny tak, aby

potvrzovaly naše předem utvořené představy.
Selektivní vnímání přechází do stereotypů. Má-li jedinec o ostatních lidech předem
utvořené představy

a odmítá rozlišovat mezi jednotlivými projevy chování, pak takový

jedinec uplatňuje ve vztahu k ostatním lidem selektivní vnímání. Stereotypy tvoří bariéru
komunikace, protože ti,

kteří

jednají a vnímají

stereotypně,

selektivní vnímaní a mají sklon slyšet jen takové

věci,

používají ve své komunikaci

které jejich stereotypní a

často

mylnou představu potvrzují.

Špatná schopnost naslouchat
"Lidé mají

dvě oči, dvě

uši a pouze jeden jazyk, což

naznačuje,

že by

měli

dvakrát více

pozorovat a poslouchat než mluvit." ADAIR (2005)
Naslouchání by

měla

být

věnováno

dvakrát více

času

než mluvení, ale nebývá tomu tak.

Setkání vedoucího pracovníka s podřízeným který má problém,

může

probíhat tak, že šéf

místo vyslechnutí začne hovořit o svých vlastních problémech. Pracovník je pak zklamán a
k jeho problému, který ho stále tíží, přibude další - šéf který mě nechce pomoci.
Špatná schopnost naslouchat může vyplývat z řady osobních vlastností a schopností.
Člověk čte dvakrát až třikrát rychleji než mluví a myslí několikanásobně rychleji než čte.

Výsledkem

může

být, že

posluchač

mluvící osoba. Tato rozdílná rychlost
nasloucháni. Pokud ovšem

se

může

může

pohybovat diskuzí mnohem rychleji než

u nezkušeného

podřízený či nadřízený

možné dosáhnout hodnotných

cílů

diskuze,

zpětné

posluchače skončit

ve špatném

nedokáže naslouchat druhému, není
vazby ani

správně předat

jednoduché

pracovní pokyny.

Hodnoceni sděleni
Při každé komunikaci příjemce vyhodnocuje sdělení dříve, než proběhne celý komunikační

proces. Takové vyhodnocení je založeno na příjemcově hodnocení komunikátora, na jeho
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předchozí

zkušenosti s ním nebo na anticipaci významu

sdělení.

Pracovník může například

považovat hodnotící pohovor s nadřízeným jen jako frašku, protože cítí, že
provádí jen na
stejně

příkaz

nadřízený

jej

vedení, a že se jakkoli pozitivní hodnocení na jeho výplatní pásku

nepromítne.

Věrohodnost

zdroje

Věrohodnost

zdroje souvisí s tím, jakou míru

důvěry

chová

příjemce

ke komunikátorovi.

Úroveň věrohodnosti, kterou příjemce komunikátorovi připisuje, přímo ovlivňuje to, jak
příjemce

To, jak
svého

vnímá a reaguje na slova, myšlenky a činy komunikátora.

podřízení

hledí na komunikaci od svého

nadřízeného

hodnotí.

výrazně ovlivněn

jejich

komunikátora za

někoho

nadřízeného,

Stupeň věrohodnosti,

předchozími

který

je tedy

připisují

ovlivněno

tím, jak

této komunikaci, je

zkušenostmi s tímto vedoucím. Pokud považujeme

nespolehlivého

či nečestného,

pak jakékoli komunikaci zjeho

strany připisujeme negativní motivy.

Sémantické problémy

Komunikace je

předávání

informací a myšlenek

známých

symbolů. Nemůžeme

Můžeme

pouze

předat

předat či

však

informaci ve

Stejná slova ale mohou mít pro

formě

různé

prostřednictvím

zajistit

obvyklých a

porozumění přednášenému sdělení.

slov, která jsou

obecně

známými symboly.

lidi zcela odlišný význam. Pochopení

záležitostí příjemce nikoliv slov. Proto musí být

obecně

věnována dostatečná

sdělení

je

pozornost tomu, jak

má být informace popsána a předána dál.
Některé

profesní a sociální skupiny

často vytvářejí

členové

skupiny. Takový speciální jazyk

může

slova a

rčení,

kterým

posloužit mnoha

rozumějí

pouze

užitečným účelům.

Poskytuje členům skupiny pocit sounáležitosti a v mnoha případech i sebeúcty. Může
zároveň i usnadňovat efektivní komunikaci ve skupině. Používání skupinového jazyka však
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může

mít za následek značné sémantické problémy a poruchy komunikace, pokud je třeba

do diskuze zapojit osoby mimo skupinu.

Filtrování
Filtrování se velmi

často

vyskytuje u vzestupné komunikace ve

manipulovat s informací tak, aby ji
sdělení nadřízeným

zakrýt

příjemce

nepříznivé

v tom, že vzestupná komunikace

chápal jako pozitivní.

informace.

zprostředkovává

Důvod

firmě.

Jde o pokus

Podřízení

se snaží ve

pro takové filtrování

vedoucím

týmů

informace

spočívá

potřebné

pro

kontrolu. Pracovníci jsou hodnoceni podle toho, co se vedení pomocí tohoto
komunikačního

kanálu dozví.

Organizační struktura podniku určuje rozsah, v jakém může být informace filtrována. Čím

víc

stupňů řízení, trn

je filtrování rozsáhlejší a

častější.

Každá z úrovní

řízení

se snaží

odstranit to, o čem si myslí, že by vyšší úroveň neměla být informována.
"Správné" filtrování má i pozitivní vliv na komunikaci.
informacemi. Existuje jednoduchá

poučka:

Zabraňuje přehlcení nedůležitými

Když se rozhodujete o tom, co

předáte

dál, je

nutné mít na mysli, že existují priority "musí vědět", a ty je třeba odlišit od nižších priorit"měli

by vědět" a "mohou vědět".

Časová tíseň

Časová tíseň představuje závažnou překážku komunikace. Fakt, že manažeři nemají čas

komunikovat s každým svým podřízeným, může vést k závažným problémům. Například
opomenutí je chybou plynoucí z časového presu. Znamená to, že
informován, je kanálem komunikace opomenut.

někdo,

kdo

měl

být

V některých případech je však

z praktického hlediska použití oficiálních kanálů velmi drahé nebo nemožné. Proto záleží
na zvážení dané situace, zda musí konkrétní informace proběhnout těmito kanály.
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Komunikační přetížení

Jedním z hlavních úkolů manažerů je rozhodování. K tomu je nutno mít dostatek informací.
Poslední desetiletí je nazýváno
s rozvojem

komunikačních

informační

érou nebo

nadměrného

směřují. Většina sdělení

Důsledkem

množství.

informacemi zaplaveni. Nemohou je absorbovat nebo
která k nim

informací. V souvislosti

technologií mohou vzniknout problémy vyplývající nikoli

z absence informací, ale z jejich
sdělení,

věkem

přiměřeně

je to, že lidé jsou

reagovat na všechna

je odložena a nikdy nebudou dekódována.

Proto je třeba usměrňovat tok informací jen k těm, kdo je opravdu potřebují.

Výše uvedené bariéry komunikace

patří

mezi nejobvyklejší, nejsou však

jediné. Z uvedeného vyplývá, že se bariéry objevují buď u jedinců
názorů,

znalostí a zkušeností, selektivní vnímání

organizace jako celku

(např.

či

hodnocení

(např.

sdělem'),

sémantické problémy, filtrování). Toto je

pokud se snažíme zefektivnit komunikaci v jakékoli situaci.
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4 Komunikace v rámci podniku, firmy

"Co znamená komunikace
dolů,

uvnitř

firmy? Je to

tak i zdola nahoru, tedy od

způsob,

jak jednotlivá

oddělení

způsob přenášení

řadových pracovníků

potřebné

k vrcholovému vedení. Je to i

mezi sebou spolupracují, zda

komunikace nebo neformální, apod. Motivaci
k dispozici informace

informací, a to jak shora
převažuje

pracovníků určitě ovlivňuj e,

k výkonu své funkce, ale i informace o

formální
zda mají

firmě

a jejím

postavení na trhu. Nejsou-li informováni, cítí nejistotu, která brání tomu, aby se pro firmu
angažovali. Pracovník je i citlivý na to, zda informace proudí pouze

směrem

od

vrcholového managementu k němu nebo zda i on sám může předat informace a své názory
svým

nadřízeným.

nedůvěry

vůči

Je-li

komunikační

tok pouze

jednosměrný, může

se objevit pocit

vedení. Nemají-li pracovníci možnost komunikovat a

účastnit

se

rozhodování, klesá jejich spokojenost, iniciativa i výkony."
KHELEROVÁ

Manažeři

se

často

především

osobních

personální šéf

domnívají, že vnitrofiremní komunikace je záležitostí techniky,
počítačů.

některé

Je to velký omyl. Stává se, že do poradenské firmy zavolá
si dát do

pořádku

vnitrofiremní

když nám poradíte kdo, kdy, kde a komu má

předávat

informaci, to

komunikaci.

Stačí,

ostatní si už

uděláme

firmy a

řekne: "Potřebujeme

sami." Kdyby to opravdu bylo takhle jednoduché,

měla

by

většina

firem vynikající vnitropodnikovou komunikaci. Technické pojetí komunikace je mylné a
nereálné.
Komunikace uvnitř firmy, realizovaná lidmi jako účastníky komunikace, může probíhat
mezi nadřízenými a podřízenými, mezi managementem a vlastníky, mezi spolupracovníky,
mezi jednotlivými útvary či organizačními jednotkami. Není to však jediná komunikace,
která ve firmě probíhá. K jednotlivým zaměstnancům firmy totiž "hovoří" nejenom slova a
písemné dokumenty, ale i pověst firmy, pověst a činy vrcholového managementu i
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členů

ostatních

vedení firmy, firemní vize, strategie i cíle firmy, tradice firmy, firemní

rituály, pravidla

odměňování

a sankcionování, zájem

spolupracovníky, kultura pracovního
moci, Irnow-how,
firmě

úroveň

či

prostředí, úroveň

jednání se zákazníky a s

nezájem vedení firmy o své
pomůcek,

pracovních

veřejností

a

symboly

vlastně

zcela vše, co se ve

kteří

jsou pro fungování

nebo i mimo ni děje, pokud to jakkoli s firmou souvisí.

4.1 Obsah firemní komunikace

Vnitřní prostředí

firmy

firmy je tvořeno

nejdůležitějším

a

především zaměstnanci.

současně nejhůře

Lidmi,

ovlivnitelným faktorem. To vychází z lidské

osobitosti, nezávislosti, relativní samostatnosti, ze schopnosti samostatného myšlení. Nelze
kontrolovat a

řídit

stimulovat k plnění

myšlení, projevy a chování lidí, lze je jen více
společných cílů

a k vlastní motivaci

či méně ovlivňovat,

pracovníků.

Z toho hlediska je

obsah a proces interní komunikace velmi náročný a důležitý.

"Vnitrofiremní komunikace znamená v podstatě komunikační propojení útvarů firmy, které
umožňuje

spolupráci a koordinaci

procesů

nutných pro fungování firmy. Není to však

pouhé předávání informací. Interní komunikace zahrnuje i
postojů,
přenosy

chování managementu i

pracovníků.

informací, probíhající ve všech

utváření

a vyjasňování

názorů

a

Zahrnuje slovní i mimoslovní spojení a

směrech

fungování firmy, mezi managementem a

pracovníky, mezi manažery navzájem, mezi jednotlivými prac.ovníky a pracovními týmy
v oficiálních i neoficiálních vztazích."
HOLÁ
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Pro pochopení obsahu firemní komunikace je třeba uvést i prvky, které komunikaci

tvoří,

ale jsou často v souvislosti s ní opomíjeny. Dle HOLÉ jsou to následující:

Firemní identita

Základ firemní komunikace vychází z definování firemní identity a ze snahy o

sladění

této

identity se stávající image firmy. To znamená, čím firma je a čím chce být. Image, vnímaný
obraz firmy

vnějšími

a

vnitřními

partnery, se

utváří

na

základě

komunikace firmy

s partnery, na tom jak jedná a jak se k nim chová. "Firemní identita je hmatatelný,
konkrétní

způsob

chování (spolehlivý obchodníci,

příjemná recepční,

technici) a komunikace firmy. Hmatatelná prohlášení a prezentace

kvalifikovaní

prostřednictvím

produktů, značky i komunikace s vnější i vnitřní veřejností." HOLÁ

Firemní strategie

Strategie firmy obsahuje hlavní cíle firmy a cesty kjejich dosažení. Bohužel u malých
firem se
Určité

často

vrstvy

základem
jedině
řešit

setkáváme s vágní definicí hlavních
podnikatelů

úspěšného

cílů

a s tím související absencí

totiž považují plánování ze

podnikání je

úspěšné plnění

přežitek. Neuvědomují

naplánovaného cíle,

plánů.

si, že

neuvědomují

si, že

porovnáním naplánovaného se skutečným stavem se mohou identifikovat a následně

problémy.

Manažeři často neumějí vysvětlit zaměstnancům

protože si ji samí neumějí definovat.
nemohou je spojovat s vlastními.

Zaměstnanci

strategii

příštt'ho

období,

pokud neznají budoucnost a plány firmy,

Zaměstnanci chtějí vědět,

co znamená být první na trhu,

být úspěšný. Nestačí jim, že firma se chce stát výhradním dodavatelem.

Chtějí vědět,

jak se

to stane, jakou cestou se firma dostane k tomuto cíli a jaká je jejich úloha na této

cestě.

Strategie spolu s firemní kulturou

ovlivňuje

celý chod firmy,

vytváří

její osobnost a její

chování vůči všem partnerům.
"Chce-li být firma spolehlivým dodavatelem kvalitních služeb, pak se tak musí ke svým
zákazníkům chovat, celé fungování firmy musí této strategii podléhat. Čím konkrétněji
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definuje firma svou strategii a cíle, tím více budou strategie a cíle

zaměstnancům

srozumitelnější a tím je větší šance, že se s nimi ztotožní." HOLÁ

Firemní kultura
Firemní kultura je jednoduše řečeno
soubor norem, které

ovlivňují

způsob,

jak se firma chová a jak věci

chování všech

rozeznatelnými fyzickými znaky (oblékání

pracovníků.

pracovníků

dělá.

Kultura je

chováním

vlastníků,

managementu a všech

hodnot. Z úrovně firemní kultury vychází
silný dlouhotrvající nástroj, ale

těžko

úroveň

tvořena

snadno

firmy, logo a firemní vizualizace),

ale také, a to zejména, nastavenými hodnotami a jejich sdílením všemi
tvořena

Je to jakýsi

zaměstnanců právě

zaměstnanci.

v rámci

těchto

firemní komunikace. Firemní kultura je

ovladatelný a

těžkopádný.

Dle JANDY má tyto

složky:

Firemní kultura

Vědomá část

Materiální část

Podvědomá část

Kodex etiky

Nástroje

Navyklé způsoby
"tak se to u nás dělá"

Odměny

Corporate Design

Tabulka 2 - Firemní kultura podle JANDY (str. 23)
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"Dobře

zavedená firemní kultura zvyšuje motivaci
členy

spokojenými
Přesvědčivě

firemního

společenství,

komunikovaná firemní identita

zaměstnanců.

Cítí-li se

jsou stimulováni k lepším

vytváří důvěru

zaměstnanci
výkonům.

a dobré jméno firmy u všech

cílových skupin a partnerů." HOLÁ

Symbolika
Symbolika jsou viditelné znaky identity firmy (barvy firemního designu, interiéry prodejen,
jednotné

oblečení). Dotváří

exteriéry provozovny,

image firmy,

čistota

a

vyjadřují

pořádek, stejně

identitu firmy. Na zákazníky

působí

jako barvy a srozumitelnost firemních

materiálů.

4.2

Směry

Organizační

komunikace

struktura

společnosti předurčuje,

informace. ADAIR (2004) rozlišuje
postranní (laterální).

tři

v jakých

směrech

proudí v daném podniku

základní toky komunikace- sestupná, vzestupná a

Někteří autoři uvádějí ještě směr čtvrtý-

diagonální (vedoucí

oddělení

A požádá zaměstnance oddělení B o informaci, aniž by tím zatěžoval vedení oddělení B).
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Sestupná komunikace je v každé
logicky

předávat

představují

společnosti nejzřetelnější.

pracovní instrukce, ph'ka.zy, hodnocení

kteří

kteří

se sportovním zaměřením

Informace je

třeba

zcela

od vedoucího k podřízeným, z centra na periferii. V praxi tuto linii

a strategiích, apod. Komunikace tímto
Pracovníci,

firmě

dostávají

směrem

pracovníků,

musí být

nepřesné či protichůdné

přesná

MANAGEMENT

bulletiny

Podnikový časopis
zprávy
Celopodniková shromáždění
Workshopy, semináře
Konference
Telefonická informační služba
Podnikový rozhlas
Audio a videokazety
Výroční

Vnitřní sdělení

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY
SMĚREM DOLŮ

Tabulka 3 - Komunikační kanály směrem dolů
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a

informace, jsou

mají informací nedostatek nebo naopak přebytek.

Nástěnky, informační

informace o nových cílech
přiměřená potřebám.

stejně

zmateni jako ti,
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Vzestupná komunikace
zpětné

efektivní zapojování

vazby. Díky ní je možné získat nápady a názory

participovat na
podřízených

všichni

představuje

a

vytváření

vytváří

zodpovědní

zaměstnanců

zaměstnanců

jako

prostředku

a umožnit jim tak

strategie firmy. Tato metoda pomáhá rozvíjet dovednosti

prostor pro možné pozitivní

za to, že

předají směrem

změny.

V dnešní

době

by

měli

nahoru veškeré relevantní informace,

např.

výkonu a kvalitě produktu, požadavcích zákazníka či o reakcích ze strany konkurence.

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY
SMĚREM NAHORU

Obchůzky managementu
Údaje z průzkumů postojů
zaměstnanců

Pravidelná brífingová setkání
Obědy se zaměstnanci
Systém podávání návrhů
Zpětná vazba od představitelů
zaměstnanců

Rozhovory se zaměstnanci atp.

ZAMĚSTNANCI

Tabulka 4 -

Komunikační

kanály směrem nahoru
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Postranní (laterálni) komunikace má, na rozdíl od dvou výše uvedených vertikálních,
směr

horizontální. Jde o komunikaci mezi jednotlivými útvary podniku na stejné

řídící

úrovni. Napříldad pokud spolu komunikují vedoucí jednotlivých poboček nebo
zaměstnanci
směřujících

v jedné

dílně.

Tento

komunikační

kanál

umožňuje

koordinaci všech

činností

k dosaženi cílů podniku bez nutnosti neúměrně zatěžovat přímé nadřízené.

Jak bylo řečeno tok informací má v organizaci tři směry - nahoru, dolů a do strany. Žádný
z těchto
svůj

směrů

nesmí být opomíjen nebo podceňován. Každý z nich má v chodu organizace

nezanedbatelný význam.

4.3 Formální a neformální komunikace

Jste-li vedoucím malé skupiny

či

týmu,

můžete

s nimi být v neformálním osobním styku.

Ovšem již pojem organizace v sobě implikuje, že musíte komunikovat

prostřednictvím

formálních kanálů. Formální komunikační kanály plynou z organizační struktury podniku.
To ovšem neznamená, že v organizacích zcela chybí neformální komunikace. Ve
organizací se odehrává mnoho neformálních diskusí,
tuto

činnost

existuje výraz networking-

vytváření

rozhovorů

prostřednictvím

se však mohou

šířit

zaměstnanci

informace, které mohou další

naučit

využívat a

především

by si

měl

komunikační

kanály

podniku. Také jejich

činnost

podniku velmi

skutečností měl

nejen

smířit, měl

osvojit nenásilné nástroje

řízení

neformální

ovlivnit (fámy, poplašné zprávy). Manažer by se s jejich
by se ji

a aktivit. V angličtině pro

sítí. Neformální

vycházejí z náhodných setkání, osobních kontaktů mezi

většině

komunikace. Napň'ldad v japonské kultuře je zvykem, že po práci chodí pravidelně posedět
s pracovníky i

manažeři. Důvodem

není jen

společné

neformální komunikaci. V zásadě by ale tyto projevy
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popíjení saké, ale snaha ovlivnit
měly

mít

doplňkový

ráz. Pokud
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neformální komunikace převládá, je to pravděpodobně proto, že formální komunikační
systém nepracuje dobře. Jak uvádí ADAIR (2005): "Neformální komunikace nahrazuje
komunikaci formální tam, kde je to potřeba."

A proč si zaměstnanci vyměňují informace neformální cestou? Dle JANDY jsou důvody
následující:
• N eformální komunikace je nutnost.
• Neformální komunikace neklade na příjemce žádné nároky.
• Neformální komunikace je pro účastníky uvolněním.
• Neformální komunikace je pro příjemce zpestřením.
• Neformální komunikace je pro příjemce zábavou.

Neformální komunikace

většinou

informace trvalejší a snáze

probíhá v příjemné a pozitivní

zapamatovatelnější

a

dťky

atmosféře.

Takto získané

tomu je mnohem

obtížnější

je

ovlivnit formální cestou.

4.4 Formy a prostředky interní komunikace

Komunikace ve

firmě

probíhá v základních formách: osobní (porada, pohovor), písemná

(manuály, předpisy) a elektronická (e-mailové zpravodajství, intranet). Využití jednotlivých
forem závisí na druhu a

důležitosti

konkrétní komunikace. Jiná forma se hodí pro

řešení

aktuálního problému, jiná pro standardní komunikační situace. Volba formy je také závislá
na vzájemné znalosti komunikujících.
neboť

Obecně

nelze

určit,

která z forem je

vždy záleží na konkrétních podmínkách komunikačního procesu.
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firmě

se sportovním zaměřením

Osobní, ústní komunikace, komunikace tváří v tvář
Nejpoužívanější

formou komunikace je komunikace ústní pro její nenahraditelnou,
místě

okamžitou možnost interakce, která na

dokáže odstranit

nedorozumění

a omezit

možnosti vzniku informačniho šumu. Tato forma je také podpořena neverbálni komunikací,
která

například

vnímání na

straně

upřednostňována.
zprostředkování

umocnění

napomáhá

příjemce.

Ve

významu

sděleni

současně

a

mUže

usnadňovat

Pro diskuze, porady je ústní forma komunikace

většině případů

jen

časová náročnost

a zvýšené náklady na

osobního kontaktu mezi komunikujícími mohou vést kjejímu odmítnutí.

Nevýhodou ústní formy je

časté

nezachycení pouze vyslovené informace. Tyto informace

také nemusí mít takovou oficiální váhu jako informace v písemné

formě.

Proto je nutné

ústní komunikaci pro její uchování doplňovat písemným nebo jiným záznamem.

Komunikace písemná a elektronická
Do této kategorie se

obecně řadí

elektronická podoba. Rozvoj

klasická písemná, vizuální a audiovizuální forma a jejich
informačních

nesmírně

technologií

ovlivňuje

s písemnými dokumenty. Jejich elektronická forma nahrazuje klasickou papírovou,
odpadá základní nevýhoda písemné formy- stohy
také velmi efektivní distribuci, sdílení a archivaci
počítačové sítě,

papírů.

čímž

umožňuje

Elektronická forma

dokumentů

práci

s využitím prostředků interní

elektronické pošty či intranetu.
větší

skupině

pracovníků,

dále tam, kde je potřeba zdůraznit oficiálni váhu psaných dokumentů.

Hojně je

tato forma

rozšířena

Písemná komunikace se používá

jednání.

Současně

organizaci a

především

s účelem uchování

pro hromadná

důležitých

sdělení

informací jako

výsledků

z porad a

se tato forma používá pro komunikaci základních dokumentů vymezující

činnost

firmy.

Důležitým

pro efektivnost této formy je zvolení vhodného

nástroje a distribuce s ohledem na zajištění dostupnosti komunikovaných materiálů.
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4.5

Nejpoužívanější

nástroje interní komunikace

Týmové porady
Častým nástrojem vedení týmu, řízení pracovního výkonu celého týmu i jednotlivců je

porada. Efektivnost porady je

přímo

závislá na její

Manažer musí zvážit, které záležitosti na
charakteru, je nutné probrat

při

poradě

přípravě

a strukturovaném

průběhu.

probírat a které, zejména osobního

osobním pohovorech. Hodnota porady

spočívá

v akcích,

které jsou jejím výsledkem. Porada, která nevede k rozhodnutí, je ztracený čas.
Typy porad:
•

informační

- slouží k předání informací. Pro tento účel není nutné svolávat poradu,

existují vhodnější způsoby
• formální - předem připravené porady s programem
•

účelové
řešení

•

- svolány s malým

krizové situace,

řešitelské-

cílem je

předstihem,

schůzka

vyřešení

bez pevného programu.

Příkladem

je

s důležitým klientem, významný článek v tisku aj.
konkrétní situace nebo získání nového pohledu na

věc.

Interní školící programy
Programy pro
firmy.

konkrétnější

Při těchto

projednávání zamýšlených strategií a taktik, jednotlivých

programech by jednotliví

manažeři měli přesvědčit

a

cílů

dostatečně

stimulovat své lidi ke ztotožnění se s firemními cíli. Interní školení jsou také velmi
vhodným nástrojem sdílení znalostí a předávání know-how. V některých firmách jsou
standardem produktová školení, školení při nástupu pracovníka do pracovního poměru, při
formování týmu apod.
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Manažerské pochůzku
Jedním z nástrojů, který poskytuje zpětnou vazbu názorů a postojů, je manažerská
pochůzka

po pracovišti. Je

příležitostí

pro

zaměstnance, kteří

přímé

se obávají

názorové

konfrontace a sami neiniciují vyjasnění různých skutečností. Tento nástroj nejvíce vychází
z komunikačních schopností a dovedností manažera, který
svým lidem poskytnout první impuls k diskusi. Efekt

právě při

této

těchto pochůzek

příležitosti může

je také projevení

zájmu o zaměstnance.

Společenské

a sportovní akce

Velmi vhodnou
společenské

konci

příležitostí

pro získání

akce firmy konané v rámci

důležitého

období,

zpětné

vazby, ale i pro neformální diskusi, jsou

různých příležitostí,

nejčastěji kalendářního

firemní

výročí,

Někdy

bývají

začátku či

roku. Tyto akce bývají spojené s interní

prezentací nebo jen s posilováním týmové spolupráce, založené
sportovních aktivitách.

na

společenské

třeba

akce také vhodnou

na

různých

příležitostí

pro

seznámení rodinných příslušníků s firmou. Firma jako zaměstnavatel více či méně, přímo či
nepřímo ovlivňuje

rodinné vztahy svých

zaměstnanců

a je

samozřejmě

žádoucí, aby i

rodinní příslušníci měli pozitivní vztah k firmě.

Výroční

zprávy

Výroční

zprávy bývají

o

firmě

činnosti

v aktuální
firmy.

součástí

době.

Výroční

Jsou

plánu a mají za cíl poskytnout souhrn
určeny vnější

i

vnitřní veřejnosti

důležitých

informací

jako souhrnná zpráva o

zpráva někdy také obsahuje plány firmy do budoucna, informace o

dalším nasměrování firmy.
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firmě

se sportovním zaměřením

Firemnf časopis, bulletin, noviny
Důležitější

málokdy

než jejich forma a frekvence vydání je

věnují

pozornost strohému

samozřejmě

výčtu faktů, upřednostňují,

podávány v souvislostech života firmy, resp. jejich
kterým

úspěchem,

jak se všichni podíleli na

časopisů je

zaměstnanců.

dokončení

vedou k pocitu sounáležitosti k úspěšnému týmu.
nebo

jejich obsah.

Zaměstnanci

jsou-li tyto informace
Kdo

konkrétně

stojí za

projektu, to jsou informace, které

Klíčovým

faktorem

úspěšnosti

novin

vydavatel, který má potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti, ale je také

nestranný, objektivní a poctivý.

Nástěnky

Opomenutý nástroj, který je v
mnohonásobně

zahraničí hojně

nižší než na interní

používán,

časopis. Nástěnky jsou

přičemž

náklady na

něj

jsou

vhodné pro svoji jednoduchost

zejména v případě, kdy informace mají delší časovou platnost a je třeba, aby je zaměstnanci
měli

tzv. na

očích,

jako

například přehled plnění úkolů, přehled

akcí. Výhodné jsou také

pro zajištění denních aktuálních informací, důležitých pro motivaci zaměstnanců.

Intranet

Intranet je elektronická síť podniku. Je majetkem firmy a je přístupná pouze zaměstnancům
a dalším oprávněným osobám. Intranet kromě sdílení interních webových stránek umožňuje
interní komunikaci pomocí e-mailů nebo různých on-line komunikátorů. Nejdůležitější
vlastností a předností je možnost poskytování a sdílení informací v reálném čase.
Intranet však může fungovat pouze tam, kde téměř každý zaměstnanec pracuje s počítačem
nebo má k počítači volný přístup.
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četnost používaných prostředků interní komunikace ve

skupinách firem podle počtu zaměstnanců (Holá)

251 a více
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Na grafu je patrný
"Intranet je jediný

nárůst

používání intranetu

komunikační

společně

firmě

se sportovním zaměřením

s růstem

počtu zaměstnanců.

nástroj, na jehož používání má

prokazatelně

vliv

počet

zaměstnanců firmy." HOLÁ

Nástrojů

interní komunikace existuje velké množství a záleží jen na schopnostech a

zkušenostech managementu, a také na možnostech firmy, jakým z nich dají
Nevhodně

zvolený nástroj

může

přednost.

velmi znehodnotit předávanou informaci.

4.6 Cíle interní komunikace

Základním cílem každého podniku je být úspěšný na trhu, dosahovat zisku, získávat nové
zákazníky. Vnitrofiremní komunikace si klade za cíl toto všechno umožnit,

zprostředkovat

a zdokonalit. Dle HOLÉ jsou cíle interní komunikace následující:
•

Zajištění informačních potřeb

všech

pracovníků

firmy a

informační

propojenost

firmy zohledňující návaznost a koordinaci procesů.
•

Zajištění

vzájemného pochopení a spolupráce na

společných

cílech (mezi managementem firmy a

základě

dosažení

zaměstnanci,

porozumění

ve

mezi manažerem a

jeho týmem, mezi týmy a pracovníky navzájem).
• Ovlivňování a vedení k žádoucím postojům a pracovnímu chování pracovníků,
zajištění

stability a loajality pracovníků.

• Neustálé udržování

zpětné

vazby a

zavádění zjištěných poznatků

neustálé zdokonalování komunikace uvnitř firmy.
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4. 7 Problémy a překážky interní komunikace

Základním požadavkem podnikové komunikace je poskytnutí dostatku informací všem
pracovníkům jako

základního předpokladu pro odvrácení některých nedorozumění.

"Nedostatek informací nejen ovlivní výkon z praktického hlediska, protože pracovník nemá
příslušné

podklady pro

svůj

úkol, ale informace souvisejí i s potřebou jistoty.

Zaměstnanci

by měli mít přehled o tom, co se ve firmě děje, jaké je její postavení, ale i jaké je postavení
útvaru, ve kterém pracují. Je známo, že v situaci, kdy se
změny, například

informace.

Dělá

fúze se

zahraničním

očekávají

partnerem, se vedení firmy

organizační

velké
často

snaží zatajit

to v dobrém úmyslu, aby se nešířila panika. Efekt je však naprosto

opačný.

Díky informačním šumům, které se ve firmě šíří, je panika ještě větší."
KHELEROVÁ

Podnětným zjištěním jsou

rozdílné názory

manažerů

a

zaměstnanců

na

příčiny

nefungující

nebo špatně fungující interní komunikaci. Dle HOLÉ jsou příčiny uváděné manažery podle
četnosti odpovědí

následující:

• nedostatek času pro řešení komunikačních procesů
• nesystematická práce s informacemi
• neochota měnit zaběhnuté komunikační procesy
• nedostatek informací, neochota komunikovat, nefungující zpětná vazba
• nedostatek finančních prostředků

HOLÁ tyto názory prezentuje i graficky:
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Nejčastěji uváděné překážky

fungující interní komunikace (Holá)

nedostatek informací. neochota komunikoYat
nefungující zpětná yazba

nedostatek finančních prostředk.·ťl

nedostatek času pro řešeni komunikačních
prosti-edk.--iJ

neochota

měnit zaběhnuté komunikační

procesy

nesystematická práce s informacemi

o

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Graf2 - Nejčastěji uváděné překážky fungující interní komunikace (HOLÁ str. 46)

Na druhé

straně, podřízení

pracovníci nejčastěji vidí příčiny pouze dvě, bez uvedení pořadí:

• nedostatek informací, neochotu komunikovat, nefungující zpětnou vazbu
• neochotu vedení

měnit zaběhnuté komunikační

procesy, nezájem o

otevřenou

diskuzi.

Nejčastěji

tedy

zaměstnanci

vede, co se v ní

postrádají informace a

aktuálně děje,

otevřenou

diskuzi o tom, jak si firma

jaké jsou plány do budoucna a jaká je prosperita firmy.
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Mimochodem dobrou otázkou v tomto případě je, jestli odpovědi zná alespoň vedení firmy.
Právě

firmě jistě

to, že by je muselo formulovat, by

označují

malou

za hlavní problém nedostatek

důležitost

této

části řízení

firmy

času,

velmi

prospělo.

Pokud

manažeři

nelze než konstatovat, že tímto dokazují, jak

přikládají.

Interní komunikace

obecně

není prioritní

záležitostí managementu, je často zanedbávána, protože "ve firmě se přece vždycky nějak
domluvíme."

4.8 Jak se projevuje nefungující interní komunikace?

Význam efektivní interní komunikace si lze nejlépe
způsobených komunikačními

uvědomit při

sledování

důsledků

chybami a nedostatky firemní komunikace.

Nejčastějšími projevy mohou být dle HOLÉ:

• nedostatek informací
• neúplné informace
•
Z těchto

nejednoznačné
nedostatků

informace

pak vzniká

informační

vakuum nebo

informační

šum, který snižuje

efektivitu činnosti podniku.
Podle HOLÉ informační šum, resp. komunikační šum často vychází z nepochopení
podstaty manažerské komunikace,
manažerů,

nejčastěji

z nesprávných

že:

• komunikace je pouhé sdělování,
• základem komunikace je podat informaci,
• komunikace je založena na schopnosti formulovat sdělení,
• informace je třeba zadržovat,

uvolňovat
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• s informacemi se dá dobře manipulovat,
• komunikace funguje sama o sobě, kdo co potřebuje vědět a znát, ten ať se sám ptá,
•

komunikační

Důsledky

systémy a nastavené procesy vyřeší komunikaci.

nefungující vnitrofiremní komunikace mohou být pro firmu velmi závažné.

Problémy v komunikaci vedou u jednotlivců i týmů k:
• demotivaci
• nerozhodnosti
•

pasivitě

• frustraci

Následky

těchto problémů

se projevují v mnoha oblastech firemního

prostředí. Napřfklad

se jedná o špatnou koordinaci jednotlivých činností ve firmě, o nefungující zpětnou vazbu a
překvapivě

i o vysokou míru fluktuace

zaměstnanců.

špatné interpersonální vztahy - špatná

úroveň

odchodu z firmy.
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Analýza a srovnání komunikace v americké a české firmě se sportovním zaměřením

5 Human Resources

Vztah k zaměstnancům je indikátorem zralosti vedení. Dnes, kdy je lidský kapitál jednou
z nejvyšších výdajových položek každé firmy, je nevyužití plného potenciálu zaměstnanců
závažným manažerským nedostatkem.
Cíle personálm'ho managementu jsou následující:
• lidé dlouhodobě výkonní
• lidé dobře spolupracující
• lidé spokojení
• lidé, kteří se dále rozvíjejí

Základní prostředky působení vedení firmy na zaměstnance:
• komunikace s pracovníky
• týmové vedení- pomoc lidem
• tvorba pracovních podmínek
• osobní příklad

5.1 Pracovní tým

V posledních letech se teoretici různých vědních oborů (psychologie, sociologie,
managementu) více než

dříve

zabývají problematikou pracovních
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vůbec

vším, co s tím souvisí, Tým v dnešní

firmě

době představuje

se sportovním zaměřením

pro organizaci základní

výkonnou jednotku. Význam týmové práce objasňuje K.HELEROVÁ následovně.

soustředěna

Pozornost není
efektivní tým.

Proč

na jedince, ale na to, jak tyto osobnosti spojit, aby

je pozornost

zaměřena právě

tzv. synergickém efektu. Podstata

znamenat 2, ale že 1+1=2. Tento
určitý

spočívá

početní

vysvětlíme

na týmovou spolupráci si

na

v tom, že v oblasti managementu 1+1 nemusí

paradox vychází z toho, že každý

potenciál znalostí a dovedností, které

zároveň

vytvářeli

při

týmové práci používá.

zvyšuje tím, že je v kontaktu s ostatními a neustále se

učí

člen

Svůj

týmu má
potenciál

jeden od druhého. Tím,

že dochází ke spojení potenciálů všech členů týmu, zvýšíme zdroje a možnosti pro vyřešení
problému, než kdyby daný problém
výsledků

než jedinci

jednotlivě,

je

řešil

třeba

pouze jedinec. Pokud tým dosahuje horších

hledat

příčinu.

Velmi

často

se v tomto

případě

ukazuje, že členové týmu spolu nedokáží efektivně komunikovat.

5.2 Co je to tým?

Pokusíme-li se o definici pojmu tým, zjistíme, že neexistuje žádné jednoznačné vymezení
tohoto pojmu. Mnoho
Napřt'klad

se snaží formulovat rozdíly mezi skupinou a týmem.

BAY definuje: "Tým je sám o

určitým směrem

ADAIR (1994)
•

autorů

sobě nějaká

skupina.

Začíná

na výchozí úrovni a

se vyvíjí. Kam až se dostane záleží na jeho vnitřní dynamice."

označuje jako společné

společnou

znaky týmu:

minulost

• charakteristiku účasti
• komunikaci
• soudržnost
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• atmosféru
• skupinové normy
• strukturu a organizaci

Společná

Poměrně
době

minulost

velký význam má na skupinu doba, po kterou spolu její

se jedinci znají a

společné úspěchy

vědí,

jakým

způsobem

členové

pracují. Po určité

spolu nejlépe spolupracovat. Mají za sebou

i neúspěchy.

Charakteristika účasti

Tento

společný

znak týmu znamená, jak hluboce se tým a jeho

členové ztotožňují

s cíli.

Týmové cíle proto musí být všem od počátku jasné a musí být akceptovány. Čím více a
déle spolu členové týmu pracují, tím více se ztotožňují se společnými cíli.

Komunikace

Proces komunikace ve skupině má výrazný vliv na spolupráci a výsledky týmu.

Soudržnost

Soudržnost týmu znamená sílu a hloubku vazeb mezi jednotlivými
soudržnost je definována jako přitažlivost skupiny pro
to, aby jednotlivý
působí

členové zůstali

i navenek velice

atraktivně

aktivními

členy

členy
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Skupinová

a velikost síly, která působí na

a odmítali ji

a vzbuzuje dojem, že daleko

překážky.

členy.

opouštět.

Jednotný tým

snadněji překoná případné
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české firmě

se sportovním zaměřením

Atmosféra

Atmosféra, ve které tým pracuje, zcela
přátelské,

napjaté, formální a

dobrovolně

působí

samozřejmě ovlivňuje

na spokojenost

členů

jeho výkon. Klima může být

i na dobu, po kterou pracovník

v daném týmu setrvá.

Skupinové normy
Každá skupina má své specifické normy. Ty vznikají

objevovat

určité

práci týmu,

během

níž se

začínají

vzorce chování. Tyto vzorce se stávají stálým rysem a nazývají se
Můžeme

skupinovými normami.
určují,

při

si je defmovat jako soubor nepsaných pravidel, která

co je správné a vhodné. Ta mohou mít i negativní dopad, a to pokud brání inovacím.

Pro nového pracovníka je

někdy

velmi obtížné ztotožnit se s normami platnými v dané

skupině.

Struktura a organizace

Každá organizace má k plnění svých cílů vytvořenu určitou formální strukturu. Ta popisuje
vizi organizace a

způsoby,

jak by

měla

fungovat a

organizaci ale existují i skupiny, které nebyly formálně

vzájemně

spolupracovat. V každé

stvořeny. Přesto

mají na chod týmu

nemalý vliv.
• Formální skupina: Týmy,
vytvořeny
součástka

za

účelem

oddělení

vykonávání

a jiné organizační jednotky, které jsou uměle
určité

práce,

plnění určitého

úkolu. Nutná

každého pracovního procesu.

• Neformální skupina:

Přirozené

uskupení lidí, které vzniká naprosto

spontánně.

Aktivity takovýchto neformálních skupin se mohou velmi lišit od toho, co
vyžaduje organizace.

41

Analýza a srovnání komunikace v americké a české finně se sportovním zaměřením

NANCEVICH, DONNELLY, GffiSON srovnávají

některé

hlavní charakteristiky

formálních a neformálních skupin.
Znak

Formální skupina

Neformální skupina

Vznik

Plánovaně

Spontánně

Cíl

Výkonnost, zisk

Spokojenost členů

Formování vztahů

Formují se při práci

Vznikají spontánně

Vedoucí

Dosazen do funkce

Neformální vůdce

Komunikace

Sestupná

Všechny směry

Kontrola

Systém hodnocení

Silné sociální sankce

Tabulka S - mavní charakteristiky formálních a neformálních skupin

5.3 Vedení týmu

"Vůdcovství

zlomek

času,

je

příklad. Zaměstnanci

který vynakládá

vůdce

vynakládají na to, aby poznali svého

na poznání

zaměstnanců ... Příklad

vůdce,

lze dávat

jen

verbálně

nebo neverbálně."
ADAIR (2005)

Vedoucí týmu má zásadní vliv na tým a je také zodpovědný za jeho výkon. Každý manažer
je vůdce, kterému je svěřen tým spolupracovníků, s jehož pomocí realizuje stanovené cíle.

Úspěšný týmový vedoucí musí být schopen s členy efektivně komunikovat, především jim
správně předat

cíle, na kterých tým pracuje.

Dle ADAIRA (2005) potřebuje mít pro určení úkolu a oznámení cíle následující vlastnosti:
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1. Být schopen přesně týmu popsat cíl nebo úkol, který jim byl

svěřen.

Pokud danému

cílu nebo úkolu nerozumí on sám, může dojít k různým nejasnostem.
2. Být schopen
vhodnější

sdělit

týmu, co má

nezaměňuje

•

účel (zodpovědět

podřízeným.

a

vysvětlování

je

otázky co a

proč).

Správný

vůdce

Pozor na

výběr

špatných slov, na obejití

podřízených

nebo na přílišné spoléhání se na druhé, že to pro vás udělají.

činností vůdce

uskutečňuje tváří

proč. Při zdůvodňováni

cíl své skupiny za cíl celé organizace.

4. Oznámit úmysl

Základní

a

vycházet spíše z minulých událostí než z budoucnosti.

3. Uvést do vztahu cíl a

manažerů,

dělat

je informování nebo instruování týmu, které se obvykle

v tvář. Dle ADAIRA (2005) je každá instruktáž je příležitostí k:

vytvoření

správné atmosféry

• podporování týmové práce
• poznání, podporování a motivování každého jedince.
Pokud chce týmový vedoucí zajistit, že

před

a po každé instruktáži byla

zodpovězena

otázka (na kterou se bude chtít každý zeptat): ,,Jakou úlohu v tom všem budu hrát já?", měl
by si položit následující otázky:
• Je si každý přesně vědom toho, co má udělat?
• Má každý člen týmu přesně definovány a schváleny cíle a kritéria výkonu?
• Ví každá osoba na konci instruktáže, co je od ní

očekáváno

a jak její

příspěvek

nebo příspěvek týmu "zapadá" do cílevědomé práce někoho jiného?
Komunikace (mluvení a naslouchání) je velmi
instruktáže a

soustřeďuje

se na

potřeby

důležitá

k dobrému vedení každé

jednotlivce, týmu a úkolu, které by

známy.
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5.4 Styly vedení

• Autokratický - založen na síle moci. Komunikace probíhá formou příkazů,
nepřipouští

se diskuze, nebere se ohled na

při

během

použití

přístup

mínění

druhých. Pozitivní

přínos

má

krizové vedení. Výhodou je rychlé rozhodování, jednotný

a centrální vedení. Na druhé

straně

existují výrazné nevýhody jako

omezená informovanost, nulová diskuze a absence motivace.
• Demokratický -postaven na respektování
diskuze, rozhoduje názor
Výhodou je respektování
trvá dlouho a je

často

většiny.

názorů

názorů

druhých. Probíhají

Ideální styl vedení pro

druhých, na druhé

velmi obtížné

například

většinu

straně konečné

časté

situací.

rozhodnutí

z důvodu široké názorové

platformy.
• Liberální - hlavním znakem je volnost, skupina se

řídí

sama. Nutností je

jednotný cíl. Vhodné užití ve chvílích volna. Vedení založeno na dobrovolnosti,
pokud chybí společný zájem, rozpadá se.
•

Situační -

Styl vedení

vedení expertem, specialistou.

samozřejmě ovlivňuje

i tok informací. Autokratický manažer zamezuje

efektivní komunikaci, okolo sebe soustředí jen poslušné nebo prospěchu lačné jednotlivce.
V takové
nebudou

atmosféře

sdělovat

management nebude dostávat úplné informace.

negativní zprávy.

Může

dojít až ke kolapsu

řízení,

Zaměstnanci

mu

které je samozřejmě

závislé na přesných informacích.
Rozebereme-li autokratický styl

řízení

v bodech dle JANDY, uvidíme jeho

nedostatky.
• Autokratický styl je překážkou osobm'ho rozvoje.
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• Autokratický styl

nepřijímá

kritiku, která je významným

stimulačním

prvkem

rozvoje.
• Autokratický styl podporuje jednostranný průběh informací.
• Autokratický styl
odpovědnost,

ničí

podřízených otevřenou výměnu

u

informací,

tvořivost,

samostatnost a angažovanost.

• Autokratický styl je podhoubím pro podezíravost,

nedůvěru,

lobování.

• Autokratický styl je vážným odborným a osobním defektem osoby manažera.

Rozdílnost toku informací u autokratického a demokratického manažera je nejlépe znatelná
z grafického znázornění.

Autokratický

Demokratický

manažer

manažer

Tabulka 7 - Tok informaci autokratického
manažera

5.5

Organizačnf

Organizační
sobě

Tabulka 6 - Tok informaci demokratického
manažera

struktura

struktura je nástrojem

umožňujícím dělbu

nese pravomoci. Bez pravomoci

Organizační

jednotky se mohou

práce.

nemůže organizační

vytvářet

podle
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Dělba

práce v

struktura

sobě

efektivně

různých principů. Například

sama o

fungovat.
v poslední
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době

je velmi populární maticová struktura. Ani ta ovšem není dokonalá. Uvádím její

nejčastější

nedostatky podle JANDY:

• Nejasné kompetence funkcionálních a projektových manažerů
• Zvýšení byrokracie díky nejasným kompetencím funkcionálních a projektových
manažerů

• Velké nároky na komunikaci při řízení projektů
• Vznik stresových situací z

rozporů

mezi funkcionálními a projektovými

manažery
• Velké riziko "nabalování" zbytečných zaměstnanců do organizační struktury
• Zvyšování provozních nákladů
• Rozporuplné

požadavky

funkcionálních

a

manažerů

projektových

na

zaměstnance

•

Komunikační neprůchodnost organizačního stupně oddělující

funkcionální od

projektových manažerů

Struktura informačních toků by měla kopírovat organizační strukturu.

Měla,

ale .. . !

• Tok informací v organizační struktuře může být jiný, než je její faktické vymezení.
• Tok informací ve

struktuře

ukazuje na

skutečné rozdělení

vlivu a

činností

ve

firmě.

• Tok informací a nakládání s nimi

může

být návodem ke

změnám

v organizační

struktuře.

V problematice komunikace v organizačních strukturách prý platí: Co organizační úroveň,
to "zředění" informace o polovinu. Jedná se o zmiňovanou bariéru komunikace - filtrování.
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100 % informací

12,5% informací

50 % informací

25 % informací

25 % informaci

50 % informací

12,5 % informací

100 % informací

Tabulka 8 - Pokles přesnosti Informace v organlzaěni hierarchU

5.6

Komunikační

vazba

Čím více zaměstnanců (podřízených), tím více informačních a řídících vazeb. Každý

manažer by
tedy vhodné

měl

znát tento fakt a

přímo

řídit

jen omezený

počet podřízených.

spolupracovat? Vzhledem k počtu

informačních

velmi obtížné věnovat se více než pěti podřízeným kvalitně.
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a

S kolika lidmi je
řídících

vazeb je
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Nárůst komunikační

české firmě

se sportovním zaměřenim

vazby
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Graf3 - Nárůst komunikační vazby dle JANDY (str. 47)

Je nutné podotknout, že to bude jiné se skupinou
stejnou náplní. Model

komunikační

dělníků,

kde jsou pracovní místa se

vazby se vztahuje na interaktivní práci

Práci, kde je nadřízený ve stálé tvořivé práci se svými podřízenými.
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nadřízeného.
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Mnoho malých firem zažívá komplikace, když se počet jejich
mezi

pěti

zaměstnancu začal rozrůstat

a deseti. V této chvíli se firma zpravidla ocitá v komunikační krizi. Firma se

v této fázi rozvoje již nedá řídit způsobem "co přinese den" tedy téměř bez jakéhokoli řádu,
ale musí se začít zavádět nástroje efektivního managementu.
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6 Motivace

"Informování a inspirace jsou pro udržování motivace nezbytné.
pravidlem, že než se pokusíte své

podřízené

Mělo

by se stát

inspirovat a povzbudit, poskytnete jim

všechny potřebné informace."
ADAIR (2005)

Poznámka k terminologickému nepořádku (Janda):
Nikdy nemůžeme

člověka

motivovat, motivace znamená vnitřní pohnutku osobnosti (z lat.

motus- hnutí a moveo- pohyb). Můžeme druhého jen stimulovat (z lat. stimulo, stimulare
- podněcovat

Motivace je

a také pobízet k něčemu), působit na něj nástroji, které způsobí motivaci.

vnitřní potřeba,

stimulace je

vnější podnět.

Komunikace je

přímo

závislá na

motivaci příjemce. Pokud příjemce není motivován k přijetí informací, nemají tyto žádnou
cenu.

6.1 Motivace a pracovní výsledky

Ohledně pracovního

výkonu a motivace je vždy třeba položit si následující otázky:

• Co člověk dělá?
• Jak a proč to dělá?

• Za jakých podmínek to

dělá?
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Pro podniky je v dnešní

době

charakteristické, že musí

obstály na trhu. Pro všechny kategorie organizací je
motivovaní

zaměstnanci.

zaměstnance

uvědomit,

a

učit

Proto je

věnovat

důležité,

důležitou součástí řízení

manažery tomu, jak stimulovat své

stále

větší

úsilí tomu, aby

aby v nich pracovali vysoce
lidských

podřízené.

že jedinou zbraní, kterou nemohou disponovat také

zdrojů

stimulovat

Je dobré si

konkurenční

opět

firmy a

nemohou ji také okopírovat, jsou schopní, kvalifikovaní a motivovaní lidé. Pro každou
organizaci je proto
znamená pro
v

dobře

životně důležité účinně

zaměstnance především

podporovat a motivovat své lidi. Být motivován

uspokojení z práce a pro

se to projeví

odvedené práci.
důvody

Nejsou-li lidé motivováni, zpravidla hledají
také, jak to

vysvětlit

zaměstnance
opakovaně

svému okolí.

Důležité

k tomu,

uvědomit

je

s iniciativami, které jsou

důležité

dotyčného zaměstnance

Měření

Důležitým

zadanou práci

zaměstnanci

neudělat

a

vlastně

motivuje

dokáží

přicházet

pro rozvoj organizace. Proces motivace není

dlouhodobém nebo dokonce neustálém procesu.
podporovat v jejich iniciativách. Když

proč

si na počátku, co

na konkrétním pracovišti. Vysoce motivovaní

jednorázovou nebo krátkodobou událostí, ale je o

6.2

zaměstnavatele

někomu

něm potřeba

Důležité

je

uvažovat jako o

zaměstnance

inspirovat a

motivace chybí, je nutné hledat, co by

stimulovalo.

spokojenosti zaměstnanců

úkolem personálního

řízení

je pravidelné

ověřování

spokojenosti

zaměstnanců,

aby se včas zjistilo, kdy začínají mít některé pracovní skupiny v organizaci problémy. Když
se

napřiklad začne

zvyšovat množství

to souvisí s nízkou motivací, je
zaměstnávají

odchodů

potřeba

specialisty na sledování

nebo roste absence a existuje podezření, že

zasáhnout.

veřejného mínění

Některé větší

v podniku. Používanými nástroji

jsou napřfklad průzkumy spokojenosti nebo postojů zaměstnanců.
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Ukazatele, které v rámci takových průzkumů personalisté obvykle sledují, jsou následující:
• komunikace a informovanost zaměstnanců,
• identifikace s firmou,
• kvalita řízení v organizaci včetně řízení lidských zdrojů,
• spolupráce,
• firemní kultura,
• spokojenost s prací, osobní rozvoj,
• kariérový růst a školení, aj.

Zjišťování

spokojenosti

pracovnťků může

mít

zaměstnanců

řadu příčin

je nikdy

a není dobré

nekončící
dělat

proces. Nedostatek motivace

ukvapené

závěry

na

základě

jedné

indicie.

Dle HŘEBÍČKA může manažer využívat ke stimulování pracovnťků následující
prostředky:

• Firemní vizi,
•

Svůj

osobní příklad a vlastní důvěryhodnost,

• Správnou komunikaci a zpětnou vazbu.
• Zadávání zajímavé práce.
• Principy

působení

lidských potřeb

(především

a ocenění), modifikovat jejich chování,
• Používat techniku koučování,
• Setkávat se "přes úroveň",
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• Strach z prohry,

neúspěchu,

•

Motivační

•

Vzdělávání zaměstnanců.

•

Finanční

Pojďme

zániku pracoviště apod.,

programy a firemní benefity,

a nefinanční odměny, aj.

se nyní podívat na některé z těchto prvků blíže.

Vize a cíle organizace

Vize organizace a cíle musí být jasné každému pracovníkovi v rámci systému a ideální je,
když

zaměstnanci

vidí v

těchto

cílech příležitost, která je motivuje. Když nejsou cíle jasné

nebo jsou v rozporu s hodnotovým systémem pracovníka působí

demotivačně.

Osobnost manažera

Základním

motivačním

charakter a

především

faktorem je vždy osobnost manažera. Lidé sledují

důvěryhodnost,

věc",

vizi a cíle, charisma a "zápal pro

jeho

výsledky v práci,

chování ke spolupracovníkům. Na základě toho pro něj pracují rádi a věří mu, nebo ne.

Komunikace a zpětná vazba

Když manažer s podřízeným nekomunikuje, znamená to pro
sdělení. Zaměstnanci,

kterým

domýšlejí toho nejhoršího:
požadavkům"

nadřízený
"Určitě

nebo "musím mít

vede zpravidla k

přesvědčení,

nadřízenému

něm

na

že

nezáleží.

nevyužívá možnosti stimulace

nějaký

podřízeného

dává jen velmi omezenou

velmi významné

zpětnou

vazbu, se

často

je se mnou nespokojený", "neodpovídám jeho
problém".

nadřízený či

Nadřízený,

firma o práci

který

zaměstnanců,

Dlouhodobější

zpětnou

nedostatek

zaměstnance

vazby

nestojí, nebo že

vazbu neposkytuje, však nejen

ale brání i v jejich rozvoji a
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Chybou je, je-li
zpětná

Negativní
účelový

zpětná

útok na

zaměstnanec
nepříznivě

vazba

předávána

vazba podaná tímto
zaměstnance)

a

jen

při

pravidelném

způsobem často

zaměstnanci

tuto zpětnou vazbu akceptuje,

ročním

hodnocení výkonu.

postrádá důvěryhodnost

případě,

ji zpravidla odmítají. I v

přetrvává

u něj

posuzovat po dlouhou dobu a že nedostal

(působí jako

kdy

vědomí,

že jeho výkon se musel

příležitost,

aby na nespokojenost

svého nadřízeného reagoval.
Manažeři

nemusí mluvit mnoho, ale měli by si dávat pozor na obsah

sdělení

a

sdělit

ho tak,

aby pracovníka stimulovalo. V ideálním případě má být každý informován o všem, co se ho
přímo

nebo

podřízeným

nepřímo

týká, a to

podrobně, přesně

veškeré informace, o nichž

vědí,

a

včas. Manažeři

že by je

chtěli vědět

by

měli

poskytovat

a také ty, které by

opravdu vědět měli.

Vlastni práce

Samotná práce může být svým charakterem také významným motivačním faktorem.

Kromě

rutinních úkonh se mohou zaměstnanci podílet na zajímavých projektech. Mohou řešit
podnikové problémy v

řešitelských

týmech. Mohou se

účastnit

zajímavých

workshopů

pro

rozvoj svých pracovních dovedností, být členy kroužků kvality a další.

Spolupracovníci - kolegové

To nakolik jsme v práci rádi a jsme motivováni, souvisí také s lidmi okolo nás.
Spolupracovníci nás mohou motivovat nebo nám jejich přítomnost práci

znepříjemňuje.

Koučovánf

Je soustavný proces,

během

kterého se manažer pokouší

prostřednictvím řízené

diskuse,

návodných otázek a dílčích úkolů rozvíjet podřízené zaměstnance pro řešení problémů nebo
dosahování lepších výsledků.
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Týmová motivace
Řešením pro omezení negativních vlivů soutěžení mezi jednotlivci je posunutí zájmu v

hierarchii o jeden

stupeň. Přesunutí

se na

úroveň

skupin nebo

kooperaci mezi lidmi. Výhodou je, že motivovaná skupina je
stejný

počet

zaměstnance

motivovaných

jednotlivců.

Týmová práce navíc

a pomáhá jim dosahovat vyšších

výkonů,

týmů

lidí, posiluje interní

znatelně efektivnější,

často

než

posiluje zaostávající

než jakých by byli schopni

dosáhnout samostatně.

6.3 Maslow a jeho pyramida potřeb

Hierarchická teorie potřeb A.H.Maslowa je sice odvozena z klinicko-psychologické praxe,
avšak našla velkou oblibu v psychologii organizace, protože
pracovně

vystihuje motivaci

výše postavených osob. Hierarchická se nazývá proto, že lidské

uspořádány
Současně

dobře

do hierarchického systému od

se v jejich systému

nejzákladnějších

uplatňuje funkční

vystupují až po relativním uspokojení potřeb nižších.
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princip, podle

potřeby

vývojově

něhož

vyšší

tu jsou

nejvyšší.
potřeby
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Potřeby

estetické:

krása, harmonie

Poznávat a

rozumět:

objevovat nové, poznávat

Seberealizace:
potřeba

rozvíjet se a

růst

podnětné zaměstnání
Potřeba

úcty a sebeúcty:

vážit si sebe, být oceňován druhými

vysoké postavení, titul
Sociální potřeby:
potřeba

ne1comu nebo někam patřit, potřeba lásky, milovat a být milován
přátelství spolupracovníků
Potřeby bezpečí

uhýbání neznámému,

nejistotě,

a jistoty:
hledání bezpečí a jistoty

jistota zaměstnání
Fyziologické potřeby:
žízeň,

hlad, odstranění bolesti, sex, mateřský pud, ...

plat, pohodlí
Tabulka 9 - Sestava Maslowovy hierarchie potřeb

Jak ukazuje tato teorie, ,jednotlivci mohou být motivováni i
vidinou:
•

úspěchu

• uznání
• zájmu o práci
•

odpovědnosti

• poroku (povýšení)"
ADAIR (2005)
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Stimulační

nařizovat. Stimulační

je však vždy

věcí

jednotlivce ve
sítě

prostředky,

nástroje jsou

pomocí nichž lze docílit výsledku bez nutnosti

nástroje dokážou v lidech vytvořit touhu daný úkol splnit. Stimulace

pouhého jednotlivce. Nikdy

skupině.

nemůžete

stimulovat celou skupinu, jen

Tento prostý fakt je třeba respektovat.

ke stimulaci je nezbytné mít na

paměti

každého jednoho

Při

využívání

komunikační

zaměstnance,

kterému jsou

tyto informace určeny.

6.4 Teorie původce a

Nové pojetí

člověka

pěšáka

se objevuje v DE

CHARMSově

teorii

původce

a

pěšáka. Vysvětluje

zde lidské chování nejen na základě stimulu- reakce, ale i na základě pojetí člověka, pojetí
subjektu. Tento přístup tak umožňuje nové motivační přístupy.
•

Původce
plnění

je

člověk,

vlastních

cílů-

zaujetí, je aktivní,
•

Pěšák má
vnější

který se cítí být příčinou svého osudu. Má pocit, že koná pro
má tzv.

odpovědný,

vnitřní

motivaci. Existuje u

něj

totální

motivační

nezávislý, pozitivní a spokojený jelikož je to, co je.

pocit, že za jeho osud mohou jiní, není aktivní,

čeká

na stimul- má tzv.

motivaci. Jakoby byl takovou loutkou, kterou jiní hýbou. Ve

případů je nezodpovědný,

poslušný, negativní a

Zkušený manažer rozpozná, zda pracuje s původcem
zaměstnanci přistupuje.
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většině

si, jelikož je to, co není.

či pěšákem,

a podle toho ke svému
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firmě

se sportovním zaměřením

7 Souhrn teoretické části

Teoretická

část

práce se

podniku, firmy.

samozřejmě

Překvapivé

se

zabývá tématy komunikace a komunikace v rámci

někomu může

zdát

zařazení

kapitol HR a motivace.

Vnitrofiremní komunikace je velmi rozsáhlé téma a bez těchto souvislostí by výklad teorie
nebyl úplný.
V předešlých kapitolách jsem se snažila ukázat komplexnost tématu komunikace ve

firmě.

Rozhodneme-li se toto téma blíže studovat, zjistíme značný nedostatek teoretické literatury
věnující

se tomuto tématu. Existuje mnoho praktických příruček, které

vést porady, jak
přistupovat

řešit

k interní komunikaci

vědecky. Důvodem

tématu. Vnitrofiremní komunikace totiž

ovlivňuje

radí, jak

málo

autorů

se snaží

by mohla být právě

značná

obsáhlost

konflikty v práci, apod., ale jen

několik

napři1dad

všechno a je také

ovlivněna

vším, co se

ve firmě děje.
V teoretické
firmě

části

své práce jsem se pokusila o co nejrozsáhlejší výklad komunikace ve

a jejích souvislostí. Jen tak si vedení obou firem zahrnutých do výzkumu

jak mocný nástroj by se měli pokusit ovládnout.
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8 Metodologie diplomové práce

Po

důkladném

zdrojů,

studiu odborné literatury z oblastí managementu, personalistiky a lidských

sociologie, psychologie a

samozřejmě

komunikace jak obecné tak vnitrofiremní

jsem byla schopna definovat hloubku a rozsah problematiky, jíž jsem se hodlala
v diplomové práci zabývat. Poté jsem si

určila

cíle, ke kterým jsem

chtěla

svou práci

směřovat.

8.1 Metodika

Při
obě

studiu literatury a následné přípravě teoretické

části jsem

vybrala postupy a metody pro

fáze výzkumu, který tvoří jádro praktické části práce.

Vybranými metodami jsou:
• Kvantitativní- písemné dotazování pro první část výzkumu
• Kvalitativní- hloubkové interview pro druhou část výzkumu
částečně

První metoda byla aplikována naprosto identicky v obou firmách. Druhá se
odvíjela od

výsledků

společností

shodovala.

V první

části

posledních

první

části

výzkumu.

výzkumu byli osloveni

čtyř

let, a to

maximálně

Přesto

se ve všech základních bodech u obou

zaměstnanci, kteří

na nejnižší

firmě

ve

organizační

pracovali

úrovni, a

měli

personálních složkách uvedeny funkční e-mailové adresy. Osloveno bylo 166
bývalých

zaměstnanců

zaměstnanců

Southern Management Corporation a 283

SKOL MAX Ski School, a.s.
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během

ve svých

současných

současných

a

a bývalých
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Pro druhou
středního

část

výzkumu bylo jako reprezentativní vzorek

managementu jednotlivých firem,

kteří

náhodně

na této pozici

vybráno

pět členů

působili minimálně

jeden

rok.

8.2 Písemné dotazování

Metoda písemného dotazování byla pro první

část

výzkumu zvolena z následujících

důvodů:

• Možnost oslovení velkého vzorku
• Dostatek času při výběru odpovědi
• Anonymita dotazovaných
Dostatek času při výběru odpovědi je důležitý z hlediska objektivity šetření. Často se stane,
že

zaměstnanec

je

negativně

poznamenán momentální ale

snaze o objektivní zhodnocení subjektivních

názorů

dočasnou

situací ve

firmě. Při

na komunikaci v podniku je možnost

rozmyslet si odpověď v klidu a s odstupem času nezbytností.
Z důvodu mého
anonymní

působení

odpovědi

v obou firmách na úrovni

středního

pro získání i kritických a negativních

managementu je možnost
názorů

a

odpovědí přímo

nutností.
doplňkovou.

Dotazník obsahuje 19 hlavních otázek a jednu
otázky uzavřené, ve

většině případů

s možností

spíše ne a ne. Tato forma byla zvolena

Více než 80% otázek jsou

výběru odpovědí

opět

ze škály ano, spíše ano,

z důvodu snahy o co

nejobjektivnější

hodnocení subjektivního problému. Dotazovaní tak musí k danému problému zaujmout
jednoznačný

postoj. Možnost rozvedení

některých odpovědí či upřesnění

v závěru celého dotazníku. V dotazníku nalezneme i jednu
s možností více odpovědí a doplňkovou otevřenou otázku.
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postoje se nabízí

polootevřenou

otázku
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se sportovním zaměřením

8.3 Rozbor otázek

První

dvě

otázky Vyberte prosím firmu, u které pracujete nebo jste pracoval(a): a Kolik

let (sezón) jste u firmy pracoval (včetně té probíhajíc1): slouží k charakteristice souboru.

Otázky 3. Máte pocit, že vedení firmy (vašeho přímého

nadřlzeného)

zajímá váš názor na

fungování firmy, 6. Máte pocit, že si firma váží vás a vaší práce a 1 O. Máte dobrý pocit z
toho, že pracujete v této firmě se zaobírají pocity, s jakými pracovník v dané
Pokud se zaměstnanec ve své firmě cítí
Doporučil

přátelům

byste tuto firmu svým

pracovníci firmu prezentují navenek.
fluktuaci zaměstnanců obou

spokojeně,

firmě

pracuje.

nemá zjevný důvod ji měnit. Otázka ll.

jako

Odpovědi právě

zaměstnavatele

má

ozřejmit,

jak

na tyto otázky by měli osvětlit velkou

společností.

Otázky 7. Jde vedení firmy svým

zaměstnancům přlkladem?

(chován~

oblékání,

vystupování, mluva) a 18. Domníváte se, že způsob, jak s vámi váš nadřlzený komunikuje,
jak jedná a jak se chová, přlmo
neverbální komunikací ve

firmě

ovlivňuje

a snaží se

vaše pracovnl výkony? se zabývají
určit,

jak

zaměstnanci

jejich vliv na sebe.

Následující otázky se již dotýkají verbální komunikace ve
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firmě:

vnímají své

především

nadřízené

a
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4. Vyzyvá vás vedení firmy k

návrhům

možnost~ jak firmě něco sdělit, či jak

zda jsou

zaměstnanci podněcováni

na zlepšení fungování firmy? a 13. Máte dostatek

od ní získat potřebné informace? - mají za cíl určit,

ke komunikaci

směrem

k

firmě

a zda mají nejen

k tomuto dostatek příležitostí.

16. Stává se ve vaší firmě, že
zdrojů

důležité

informace k vám

přicházejí

než oficiální cestou- od managementu?- otázka se snaží

spíše z neoficiálnlch

určit

rozsah neformální

komunikace.

17. Jak s neoficiálními informacemi nakládáte? -

zjišťuje

vliv neformální komunikace na

komunikaci formální a na kvalitu informací ve firmě.

14. V čem vidíte hlavní problém v komunikaci mezi vámi a firmou? •.•• (možno uvést více
odpovědi)

neochota, nezájem managementu s vámi komunikovat
r~

(""

r·
rL>

nedostatečné komunikační schopnosti

(nechtějí)

a dovednosti managementu (neumí to)

nedostatek času managementu (nemají čas)
žádné nedostatky nevidím, jsem spokojen(a)
jiné problémy- uveďte

Otázka se snaží identifikovat hlavní problémy komunikace ve firmě.

Odpovědi

byly voleny

dle nejčastějších stížností, které jsem za svou praxi v obou firmách vyslechla.
Dotazovaným je v posledním bodě umožněno uvést i další problémy, které v nabízených
možnostech nejsou uvedeny.

20. Co byste navrhoval(a) zlepšit v komunikaci ve vašifirmě- poslední otevřená otázka
umožňuje

blíže se vyjádřit k obecnému problému komunikace ve firmě.
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Poslední skupinou jsou otázky zaměřené na konkrétní jevy důležité pro správnou fungování
nejen vnitrofrremní komunikace:

5. Znáte

organizační strukturu firmy?

(kdo co

dělá,

kdo je komu a za co

zodpovědný)

-

znalost organizační struktury je nutnou podmínkou pro hladký průběh celého
komunikačm'ho procesu. Při neznalosti organizační struktury je efektivní komunikace velmi
náročná,

ne-li přímo nemožná.

8. Víte, jaké jsou vaše pracovní úkoly a povinnosti, a jsou vám srozumitelné? - znalost
popisu práce je pro správnou funkci celého firemního organismu nezbytná. Selhání v této
skutečnosti

nejen ukazuje nedostatky v komunikaci, ale také je

přímo způsobuje

a

prohlubuje.

9. Je pracovníkovi, který nově nastoupí do firmy,
a orientaci ve

firmě?

věnována potřebná péče

- nástup nového pracovníka je velmi

důležitý

na zapracování

nejen z hlediska

komunikace. Poskytuje ideální možnost zaměstnance ovlivnit, aby byl pro firmu
Pokud je ovšem

nováček

přínosem.

"hozen do vody", nejen že firma ztrácí tuto možnost vlivu, ale

samotný pracovník se cítí jako

nedůležitá součástka

celé korporace a mnohdy využije

zkušební lhůtu k opuštění nově nabytého místa.

12. Znáte hlavní cíle, strategii firmy? (Čeho chce firma dosáhnout v příštím roce, v
dalších letech) - dovolím si říci, že každá odborná kniha o managementu uvádí tento fakt:
Je

třeba

seznámit

svůj

tým s cíli, kterých chceme dosáhnout. Jen tak všichni

členové

pracují efektivně a uvědoměle. Proto má tato otázka své místo v tomto dotazníku.

19.

Přivítal(a)

byste možnost

pravidelně

hodnotit svého

nadřízeného

a vedení firmJ

podobnou formou, jako je tento dotazník? - Má tento a nebo podobný dotazník smysl?
Přejí

si

zaměstnanci vyjadřovat svůj

názor takovýmto

tato otázka.
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způsobem?

Na to by měla

odpovědět
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Následující otázka se již dotýká
jednotlivých

prostředků

obecně

firmě

se sportovním zaměřením

interní komunikace. Nejedná se tedy o hodnocení

v konkrétních firmách. Tato otázka bude vyhodnocena pro

obě

dotazované skupiny dohromady.
15. Jak hodnotíte následujícíprostředky interní komunikace:••••

(ohodnoťte

na

škále: velmi vhodné, splše vhodné, splše nevhodné, nevhodné)
velmi

spíše

spíše

vhodné

vhodné

nevhodné

D

D

D

D

firemní akce

D

D

D

D

pravidelný zpravodaj (např. e-mailem)

D

D

D

D

D

D

D

D

nástěnky

D

D

D

D

interní školení

D

D

D

D

Intranet

D

D

D

D

schránka nápadů I připomínek

D

D

D

D

schůze

porady,

firemní

8.4

časopis, firemní

Výběr

noviny

nevhodné

a představení firem pro výzkum

K výzkumu byly vybrány následující dvě firmy: SKOL MAX Ski School, a.s. a Southern
Management Corporation.

Důvodem

tohoto

výběru

byla má dlouhodobá zkušenost

s chodem těchto společností, podobný druh podnikatelských aktivit a jejich sezónnost,
velmi podobná organizační struktura a problémy s fluktuací zaměstnanců.
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SKOL MAX Ski School, a.s. je

především lyžařská

a snowboardová škola

působící

v oblasti Špindlerova Mlýna a Horních Míseček a je také dceřinou společností Skiareálu
Špindlerův Mlýn, a.s .. Zároveň provozuje celou síť půjčoven zimního sportovního

vybavení,

stejně

jako

lyžařský

servis a úschovnu lyží. Výzkum se ovšem

instruktory lyžování a snowboardingu, ne na ostatní
instruktory se vedení

společnosti

zaměstnance

potýká s nadměrnou fluktuací

zaměřil

jen na

Právě

firmy.

mezi

zaměstnanců.

Ředitel

Hlavní šéfinstruktor

Šéfinstruktoři (cca 7)

Instruktoři

(cca 150)

Tabulka 10 - Organizační struktura SKOL MAX

Southern Management Corporation je
komplexy budov v severních
Téměř

částech

Washingtonu, D.C. a na jeho

každý z těchto apartmánových

residentům.

SMC pro správu

výzkum týká.

Společnost

největší privátně vlastněná společnost

komplexů

Aquatic Divison.

trpí absolutním nedostatkem lokálních

proto na každou letní sezonu najímá velké množství
k jejím překvapení, neradi vracejí.
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přilehlém předměstí.

má bazén, který je

těchto zařízení zřídilo

zaměstnanců

spravující

přístupný

Právě

plavčíků

-

pouze

té se tento
lifeguardů,

z Evropy. Ti se ovšem
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Aquatics Division Manager

Area Manager

Supervisors (cca 8)

Lifeguards (cca 180)

Tabulka ll - Organizační struktura SMC

8.5 Pilotáž a distribuce dotazníku

Pilotáž
Srozumitelnost dotazníku byla nejprve otestována na malé

skupině studentů

obor management. Po provedení drobných úprav v samotných otázkách a
zásadním

přepracování

zaměstnancům

úvodního textu byl dotazník v tištěné

SKOL MAX Ski School, a.s. a

Corporation. Tito "pokusní" pracovníci
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po

Southem Management

odpovídání na otázky žádné výrazné

problémy a dotazník tak mohl být distribuován celému souboru.

Distribuce

především

podobě předložen pěti

pěti zaměstnancům

neměli při

FTVS UK -

Analýza a srovnání komunikace v americké a české firmě se sportovním zaměřením

vytvořen

Dotazník byl

ve dvou jazykových mutacích -

české

a anglické. Byl

umístěn

a

internetových stránkách na adresách:
•

česká

verze: http://www.freewebs.com/luciana13cz/dotaznikdiplomka.htm

• anglická verze: http://www .freewebs.com/luciana13cz/questionnaireforthesis.htm,
kde ho bylo možné vyplnit a odeslat on-line. Tyto stránky byly
začátkem průzkumu,

předpokládat,

a to pouze pro jeho

účely.

vytvořeny těsně před

Lze tedy s téměř stoprocentní jistotou

že z těchto stránek byl dotazník odeslán pouze platnými účastníky průzkumu.

Všichni oslovení byli obeslání e-mailem s vysvětlujícím textem a prosbou o účast na tomto
výzkumu. Text obsahoval také odkaz na výše uvedenou webovou stránku. V příloze emailu byl
zpět.

přiložen

Průzkum

současných
odpovědělo
zaměstnanců

soubor s dotazníkem, který bylo možné

přímo

vyplnit, uložit a odeslat

probíhal v termínu od 15.9.2007 do 30.1.2008. Osloveno bylo 166

a bývalých

zaměstnanců

Southern Management Corporation. Na dotazník

92 z nich. Návratnost je úctyhodných 55,4%.

Současných

SKOL MAX Ski School, a.s. bylo osloveno 283,

návratnost je 34,3%.
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a bývalých

odpovědělo

jich 97,

Analýza a srovnání komunikace v americké a

české firmě

se sportovním zaměřením

9 Vyhodnoceni dotamíku

Tématem této práce je srovnání komunikace v české a americké
odpovídat způsob vyhodnocení dotazníku.
mezi

společnostmi

porovnány.

Závěry

Odpovědi

firmě.

Tomu bude také

na jednotlivé otázky budou shrnuty a

budou uvedeny až po druhé

části průzkumu,

aby

vynikli předpokládané rozdíly v pohledu mezi zaměs1nanci na nejnižší organizační úrovni a
středním

managementem.

9.1 Charakteristika souborů

V obou souborech byli zastoupeni Češi a Slováci, stejně jako další cizí státní příslušníci.
Poměr zastoupení byl u obou skupin zhruba 90% ČR+ SR a 10% ostatní, jako například
občané USA, Velké Británie, Austrálie, Švýcarska, Izraele, Nizozemi, Mad'arska, Polska,

Srbska aj.

Odpovědi

na

otevřenou

otázku byly mnou co

nejvěrohodněji přeloženy

z angličtiny a slovenštiny.

Otázka č2 -Kolik let (sezón) jste u firmy pracoval (včetně té problhajlcí):
Kolik let (sezón) jste u firmy pracoval (včetně té
probíhající):

Graf 4 -Otázka

č.

Kolik let (sezón) jste u firmy pracoval (včetně té
probihajici):

2 - SKOL MAX

Graf 5 -Otázka

68

č.2

- SMC
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Z obou grafů je patrný poměrně prudký pokles počtu pracovníků, kteří ve firmách pracovali

déle než jeden rok Gednu sezónu). Právě tato vysoká fluktuace zaměstnanců patří mezi
důvody potřeby

podobného výzkumu.

9.2 Srovnání odpovědí respondentů z české a americké firmy

Otázka

č.3

- Máte pocit, že veden(firmy (vašeho přímého

nadřízeného)

zajfmá váš názor

na fungování firmy?

Máte pocit, že vedeni firmy (vašeho přímého
nadfizeného) zajlmá váš názor na fungováni
firmy?

22%

Máte pocit, že vedení firmy (vašeho přímého
1zajímá váš názor na fungování
firmy?

nadřízeného

16%
[;lano

mano
cspl~e

ano

cspJlleano

cspi~e

ne

cspJěe ne

cne

cne

Graf 7- Otázka č.J -SKOL MAX

Graf 6 -Otázka č.J - SMC

Z prvního grafu je na první pohled zřejmé, že polovina zaměstnanců SKOL MAX má pocit,
že vedení firmy jejich názor na fungování firmy zajímá, a druhá polovina má odlišný názor.
Zaměstnanci

Southem Management Corporation naopak v naprosté

většině

(86%) mají

pocit, že tuto firmu jejich názor na její fungování nezajímá.
Dle poznámek pracovníků SMC zastává firma názor, že vše funguje, a proto ji názor jejich
zaměstnanců

na toto téma nezajímá.
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Otázka č.4 - Vyzývá vás vedenífirmy k

návrhům

české firmě

se sportovním zaměřením

na zlepšenífungování firmy ?

Vyzývá vás vedení firmy k návrhům na zlepšení
fungováni firmy?

Vyzývá vás vedení firmy k návrhům na zlepšení
fungováni firmy?

10%
3~u

eano

csp;ěe ano
csplěe

mano
C i pl§e ano

J

csplěe

ne

cne

Graf8- Otázka č.4- SKOL MAX

Ačkoli

ne

cne

Graf9- Otázka

č.4-

SMC

má podle předchozí otázky polovina pracovníků SKOL MAX pocit, že vedení firmy

jejich názor na její fungování zajímá, přesto 76% pracovníků tvrdí, že je vedení k návrhům
na zlepšování fungování firmy nevyzývá. Čtvrtina zaměstnanců si tedy myslí, že firmu
jejich názor zajímá, ovšem nepotřebuje znát návrhy na zlepšení.
na výsledky

předchozí

otázky. 93%

pracovníků

SMC

Odpovědi

odpovědělo,

z SMC navazují

že je vedení firmy

nevyzývá k návrhům na zlepšení jejího fungování.

Otázka

č.5

-Znáte

organizační

strukturu firmy? (kdo co

dělá,

kdo je komu a za co

zodpovědný)

Znáte organizační strukturu firmy? (kdo co dělá,
kdo je komu a za co zodpovědný)

znáte organizační strukturu firmy? (kdo co dělá,
kdo je komu a za co zodpovědný}

a ano

cano

cspi§e ano

cspiae a~ o
aspl§e ne

co~ll\e

ne

cne

a ne

39%

Graf ll -Otázka

č.S

- SKOL MAX

Graf 10 - Otázka

70

č.S

- SMC
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Odpovědi

na tuto otázku se u obou skupin

organizační

téměř

shodují. 70% dotázaných uvedlo, že zná

strukturu firmy, ve které pracuje. Bohužel není možné ověřit, zda tuto strukturu

opravdu znají, nebo se jen domnívají, že ji znají. Lze

předpokládat,

že

odpověď

"ano"

(33% a 25%) značí naprostou jistotu znalosti organizační struktury, a že odpověď "spíše
ano" vybrali

právě

ti,

kteří

si faktickou správností nebyli

úplně

jisti.

Přesto

je tento

výsledek uspokojivý.

Otázka č.6 - Máte pocit, že si firma váží vás a vašípráce?
Máte pocit, že sl firma váží vás a vaši práce?

14C!(,

Máte pocit, že sl firma váži vás a vaší práce?

22o/:.

Graf 13 -Otázka

č.6

zaměstnanci

.

eano
c•pl§e ano
csplte ne

a ano

cne

cne

csi$eano
cspiae ne

- SKOL MAX

Jak ukazují grafy,

'

~·

16" ~

20%

Graf ll- Otázka

č.6 -

SMC

SKOL MAX Ski School pracují ve své

firmě

s lepším

pocitem, že si jich a jejich práce firma váží, než jejich kolegové v Southem Management
Corporation. Téměř stejné procento, a to 15% pracovníků v obou

společnostech

si mysJí, že

si jich a jejich práce firma neváží. Pokud má zaměstnanec pocit, že si ho firma cení, stoupá
jeho

vnitřní

působí na

motivace a také se cítí být uznávaným

pracovní výkon jednotlivce i celého týmu.
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členem

týmu. Toto vše pak

pozitivně
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Otázka

č. 7

- Jde vedení firmy svým

zaměstnancům přlkladem?

(chování, oblékáni,

vystupování, mluva)

Jde vedení firmy svým zaměstnancům příkladem?
(chováni, oblékáni, vystupováni, mluva)

Jde vedení firmy svým zaměstnancům pflkladem?
(chování, oblékání, vystupování, mluva)

mano
cspltuano
cspltene
cne

32%

Graf14- Otázka č.7- SMC

Graf 15 - Otázka č. 7 - SKOL MAX

Na první pohled je
podřízené

zřejmé,

příkladem.

že vedoucí pracovníci SKOL MAX Ski School jsou pro své

Naopak u

Southem Management Corporation je

dotazovaných toho názoru, že vedení firmy pro
phldadně,

má u

vyjadřuje svůj

mano
cspEie ano
csplte ne
cne

zaměstnanců

ně příkladem

respekt a oni jeho vzor následují.

většina

není. Chová-li se vedení
Zároveň

svým jednáním

respekt k pracovníkům.

Otázka č.8 - Víte, jaké jsou va§e pracovní úkoly a povinnosti, a jsou vám srozumitelné?

Víte, jaké jsou vaše pracovní úkoly a povinnosti, a
jsou vám srozumitelné?

Víte, jaké jsou vaše pracovnl úkoly a povinnosti, a
jsou vám srozumitelné?

EJano

39%

cspi§e ano
cspl§e ne
cne

Graf 17 - Otázka

č.8

- SKOL MAX

mano
ar.-J
cspi!le ne
cne
cs~i§e

Graf 16 - Otázka ě.8- SMC
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Výsledky této otázky jsou nadmíru

potěšující.

Naprostá

většina zaměstnanců

obou firem

zná své pracovní úkoly a povinnosti a jsou jim srozumitelné.
Ačkoli

se

může

zdát, že se tato otázka dotýká tématu komunikace jen zlehka, opak je

pravdou. Pokud nejsou
nedostatečně

(manažer,

pracovníkům

jasné jejich úkoly a povinnosti, je to dokladem

fungující interní komunikace. Problém

nadřízený)

-

napřťklad

může

nejasná formulace

(pracovníka)- napřfklad nepochopení

sdělení.

Proto je

být jak na

úkolů,

důležité,

tak na

straně původce
straně příjemce

aby pracovníci byli

dobře

obeznámeni s pracovní náplní svého místa, se svými pracovními úkoly a povinnostmi.

Otázka

č.9

- Je pracovnlkovi, který

nově

nastoupí do firmy,

věnována potřebná péče

na

zapracováni a orientaci ve firmě?

Je pracovníkovi, který nově nastoupi do firmy,
věnována potřebná péče na zapracováni a
orientaci ve firmě?

Je pracovníkovi, který nově nastoupí do firmy,
věnována potřebná péče na zapracováni a
orientaci ve firmě?

'mano

DBI'\0

cspll!e;tl'\0
csplěe

cspí~eano

.

ne

~~:í!a ne

,..
35

cne

Graf 19- Otázka ě.9- SKOL MAX

Graf18- Otázka

ě.9-

I
I

SMC

Z odpovědí vyplývá, že nastupujete-li do SKOL MAX Ski School, bude vám
pravděpodobně věnována potřebná péče

na zapracování a orientaci ve

firmě,

jak uvedlo

70% dotazovaných. V Southem Management Corporation sdílí tento názor 53%
dotazovaných. Jak již bylo

řečeno, právě začátek

k usměrnění

a pro samotného pracovníka je to jedno z

zaměstnance

života ve firmě.

73

kariéry v nové

firmě

je ideální prostředek
klíčových

období

Analýza a srovnáni komunikace v americké a české firmě se sportovním zaměřením

Otázka č.l O -Máte dobrý pocit z toho, že pracujete v této fll'mě?
Máte dobrý pocit z toho, že pracujete v této firmě?

Máte dobrý pocit z toho, že pracujete v této firmě?

7%
EJano

14~t

1

mano

32'•

cspi§e ano
cspi§e ne

c

spl~e Jno I

cspi~e

cne

ne ,

cne

I
Graf21 -Otázka

ě.lO-

Graf20- Otázka č.10- SMC

SKOL MAX

Pracovníci z obou firem jsou ve svém

zaměstnání

spíše spokojeni. Celých 78%

dotazovaných ze SKOL MAX má dobrý pocit z toho, že v dané

firmě

pracuje. V SMC má

stejný názor celých 61% dotazovaných. Mají-li zaměstnanci dobrý pocit ze své firmy a své
práce, je jednodušší uspokojit klienty a zákazníky. Spokojený
reklamou firmy,

šíří

o své

společnosti

pozitivní informace a

zaměstnanec

ovlivňuje

je také

tak nejen obchodní

partnery, ale i budoucí uchazeče o práci v této firmě.

Otázka č.ll

Doporučil

- Doporučil byste tuto fll'mu

byste tuto firmu svým

přátelům

svjm plátelům jako zaměstnavatele?

Doporučil byste tuto firmu

jako

zaměstnavatele?

svým přátelům jako

I

zaměstnavatele?

I

--,1

'm-an-o

1!18110

ospiěe aru:)!

cJpiAe ano
csplěe ne
cne

cspiěe ~

!;

'!
=--_jl
cne

I
Graf 22 - Otá7ka

č.ll

-SKOL MAX

Graf ll - Otázka

74

č.11

- SMC
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Ačkoli

78% zaměstnanců SKOL MAX má dobrý pocit z toho~ že pracuje v této firmě~ jen

60% by ji doporučilo svým přátelům. U Southem Management Corporation by toto
doporučení

obě

dala polovina dotazovaných,

ačkoli

celých 61% je ve

firmě

spokojeno. Jelikož

firmy každý rok pracně shánějí nové zaměstnance, je jistě tento nepoměr podnětným

ukazatelem. Ze zkušeností obou firem
přicházejí právě
oněch

na

plyne~

doporučení současných

že nejlepší a

nebo bývalých

nejspolehlivější

zaměstnanců.

pracovníci
důvodu

Z jakého

18% respektive ll% dotazovaných nerozšiřuje dobré jméno firmy mezi své přátele?

Co je k tomuto rozhodnutí vede?

Otázka č.l2 - Znáte hlavní cz1e, strategii firmy? (Čeho chce firma dosáhnout v pfíšdm

roce, v dalších letech)
znáte hlavní cíle, strategii firmy? (Čeho chce firma

znáte hlavni clle, strategii firmy? (Čeho chce firma

dosáhnout v příštím roce, v dalších letech)

dosáhnout v pflštím roce, v dalšlch letech)

i

'a-an_o_l

~ano

cspl§e

ano

csplte ano 1

cspl§e ne

csplte ne

1

OM

I

o ne

Graf25- Otá7ka č.12- SKOL MAX

Graf24- Otázka č.12- SMC

Není překvapením~ že v odpovědích na tuto otázku

převládá názor~

že

hlavní cíle a strategii firmy. Dotazováni byli pracovníci na nejnižší
firmy~

zaměstnanci

neznají

organizační

úrovni

a těm se dle mých zkušeností většinou podobné informace nesdělují. Otázkou je~ zda

je tento

přístup

plánují~

že ve

správný.

firmě

rozhodně potřebují.

Neměli

by i tito pracovníci

vědět,

budou pracovat déle než jeden rok

či

kam firma

směřuje?

jednu sezónu, tyto informace

Plány firmy a jejich osobní plány spolu totiž úzce souvisejí.
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U obou firem

převládají odpovědi

Předpokládám,

ne a spíše ne. U SKOL MAX je to 62%, u SMC 86%.

že tento rozdíl není dán lepší komunikací

těchto

infonnací v české

finně,

ale větším podílem dotazovaných, kteří pro firmu pracují déle než jeden rok.

Otázka č.13 - Mdte dostatek možností, jak firmě něco

sdělit, či jak

od ní získat potřebné

informace?
Máte dostatek možnosti, jak firmě něco sdělit, čl
jak od ni ziskat potřebné informace?

Graf26- Otázka č.13- SKOL MAX

Naprostá

většina

či

!!l ano

a ano

cspl§eano
cspl§e ne
cne

cspihano
csplhne
cne

Graf27- Otázka č.l3- SMC

dotazovaných v obou finnách (70% a 66%) má dostatek možností, jak

finně něco sdělit, či

ve svém názoru

Máte dostatek možnosti, jak firmě něco sdělit,
jak od ni ziskat potfebné Informace?

jak od ní získat potřebné infonnace.

jistější.

Tyto výsledky jsou velmi

Zaměs1nanci

SKOL MAX si jsou

potěšující, ačkoli

se

obě

firmy

jistě

mohou ještě snažit o jejich zlepšení. Jak ukazuje následující otázka, zaměstnanci totiž stále
ještě

vidí problémy v komunikaci mezi nimi a firmou .

Otázka č.l4

-

V čem vidíte hlavní problém v komunikaci mezi vdmi a firmou? ..•. (možno

uvést více odpovědi)
Respondenti měli na výběr z následujících možností a mohli uvést více odpovědí:

• neochota, nezájem managementu s vámi lwmunilwvat (nechtějí)
•

nedostatečné lwmunikační schopnosti a
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dovednosti managementu (neumí to)
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• nedostatek času managementu (nemají čas)
• žádné nedostatky nevidím, jsem spokojen(a)
• jiné problémy- uveďte

V čem vidíte hlavni problém v komunikaci mezi vámi a firmou?
//
./ .

.
j

35%1-' _, ·' ~-- -··-..----·--··
30%
· -·- - - - -- - -- - - j
2s% I ~- · :. L-... _ _ _ __ _
20%+ ·
15%

10%
5%

---~

-

i

.L:,_

>j
.#::-

'

-

- - :I
- ----j

-

--

- ·-

/

,-

1-

-·--l

1-

0%
neoohota, nezájem
managementu s vámi
komunikovat (nechtěj Q

nedostatečné
komunikačn í

nedostatek času
žádné nedostatky
managementu (nemaji nevidlm , jsem
čas)
spokojen(a)

schopnosti a
dovednosti
managementu (neumí
to)

Graf28 - Omzka č. 14- SKOL MAX

Více než třetina dotazovaných konkrétně 34% uvedlo, že v komunikaci mezi nimi a firmou
SKOL MAX žádné nedostatky nevidí a jsou v tomto
pracovníků

respondentů

vidí za problémy s komunikací nedostatek

směru
času

spokojeni. Jen o 2%

managementu.

méně

Téměř čtvrtina

zastává názor, že vedení firmy s nimi nechce komunikovat a jako hlavní

problém tak uvádějí neochotu a nezájem managementu. Jen 18% dotazovaných si myslí, že
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jejich

nadřízení

mají

nedostatečné komunikační

schopnosti a dovednosti. Možnost uvést

vlastní názor a výběr odpovědi ,Jiné problémy'' využilo 14% pracovníků. Z jejich odpovědí
vybírám následující:
• Oboustranná neochota komunikovat
• Chybí vize, jež by měli sdílet ostatní zaměstnanci
•

Někteří zaměstnanci

podřadní,

jsou

tj. ti s nejnižší

či střední

kvalifikací

(posuzují se dle licence, nikoli schopnost-O
•

Neprůhledný

systém prémií a provizí, který se nikdo nesnaží příliš

firma toho velmi zneužívá. Pokud se toto
chovají se velmi

neochotně

mi vyhovovala).

Neprůhledný

osobních sympatií, firma
přišlo,

že se firma k

využívá toho, že
zkušeností a

(jinak jsou většinou

často něco

instruktoři

z

jsou

instruktorů

příjemní

systém vedení, práce je

zaměstnancům

dostatečně

někdo

a

běžná

nechová

většinou

snaží

seriozně,

a do

a

řešit,

komunikace

rozdělována

slíbí, a pak to nedodrží.

vysvětlit

na základě

Celkově
značné

mi

míry

mladí, nemají mnoho pracovních

si nebrání svoje práva. Pracovala jsem u více firem a

Skol Max se k zaměstnancům choval asi nejhůře.
• Nikdo se neptá ....
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V čem vidíte hlavní problém v komunikaci mezi vámi a firmou?

35%

1' /';;z...-

.-".----::::~lt---· - - _____ ___",._--::111- - - - - - - ------1
F--

/

'

~

30% - _.. .--r-

---

25%

r- -

20%

- - - - - - --i

- ----- -·-

----1

r------·------------ ---

.--

15% ...
10%
5%

I" - - -

t~

. ----'""'1;---~--r

0% -+----~~=~neochota, nezájem
managementu s vámi
komunikovat (nechtějí)

nedostatečné
komunikační

nedostatek času
žédné nedostatky
managementu (nemají nevidím, jsem
čas)
spokojen(a)

schopnosti a
dovedností
managementu (neumí
to)

Graf29 -Otázka č. 14 - SMC

Stejný

počet zaměstnanců

Southern Management Corporation (32%) vidí hlavní problém

v komunikaci s firmou v neochotě a nezájmu managementu (tedy že komunikovat nechtějí)
a také v nedostatku

času

managementu. Následují

nedostatečné komunikační

schopnosti a

dovednosti, tedy že management komunikovat neumí. Tento názor má 26% dotazovaných.
13% respondentů uvedlo jiné problémy, z nichž opět výběr uvádím:
• Arogantní přístup vedení
• Bylo mi to fuk,

nemělajsem

ani zájem komunikovat

• Komunikace pouze přes telefon nebo prostřednictvím dalšího člověka
• Management staví hradbu mezi sebou a plavčíkem a spíše sám problémy vytváří
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• Osobní kontakt chybí. Člověk neví, zda se jeho problém následně vůbec řeší
• Supervisor byl id.ot, který nebyl schopný cokoliv zařídit nebo vysvětlit
Nejmenší

část,

jen 10% z dotazovaných, žádné nedostatky v komunikaci nevidí a je se

stavem spokojena.

Porovnáme-li odpovědi z obou

společností, jednoznačně

lepší hodnocení patří SKOL MAX

Ski School, kde celých 35% neshledává žádné nedostatky v komunikaci ve
od pouhých 10% z SMC. Problém managementu s nedostatkem
shledává stejný poměr zaměstnanců v obou firmách,
problémy.

Z nabídnutých

možností

management neumí komunikovat, což

stejně

nejméně

vždy

firmě,

času

na rozdíl

komunikovat

jako stejné procento uvádí jiné

pracovníků

značí alespoň částečný

zvolilo

variantu:

respekt ke znalostem

vedoucích pracovníků.

Otázka

č.l6

- Stává se ve vaší firmě, že

důležité

informace k vám

přicházejí

spíše z

neoficiálních zdrojů než oficiální cestou -od managementu?
Stává se ve vaší firmě, že důležité informace k
vám přicházejí spíše z neoficiálních zdrojů než
oficiální cestou -od managementu?

Stává se ve vaší firmě, že důležité informace k
vám přicházejí spíše z neoficiálních zdrojů než
oflclálni cestou- od managementu?
13%

21%
a~

a~

ano
c splše ne

c spiBe ano
D spi!a ne

cspi~e

c~

Graf31 - Otá7ka č.16 - SKOL MAX
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Graf30 - Otá7ka
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Více než polovina dotazovaných ze SKOL MAX
přicházejí

připouští,

firmě

se sportovním zaměřením

že k nim informace

někdy

spíše neoficiální cestou než přímo od managementu. Toto procento se nezdá být

závažné v porovnáním s odpověďmi ze Southern Management Corporation. 89%
zaměstnanců

SMC

odpovědělo,

že

důležité

informace k nim

cestou než od vedení firmy. Neformální komunikace v tomto

přicházejí

případě

spíše neoficiálni

naprosto

převážila,

a

to i v případě předávání důležitých informací.

Otázka č.l7 - Jak s neojiciálními informacemi nakládáte?
Respondenti mohli vybírat odpověď z následujících možností:
•

ověřím

si je u svého

nadřízeného

• probíráme to s kolegy,

občas

se zeptáme nadřízeného

• probíráme to s kolegy, neptáme se
•

neřeším

to, není to oficiální

Jak s neoflclálnlml informacemi nakládáte?

Jak s neoficiálnimi informacemi nakládáte?

mo\ěrim si je u svého

1!1 owlim si je u s·.itho
nadrizr:neho

nadll2eného

[Jprobir.:me to s kolegy.

cprobinimeto:; kolegy.

občas se zeptáme
nadll2eného

obča:=.

cprot>lrametos kolegy.

neptáme se

neptame se

c nel'e!Jm to. nenito
o11clélnl

cneletim to. nenllo
otciálnl

Graf33- Otázka

Potěšující
ověří

u

č.17-

nadřízeného.

pravděpodobně

Graf32 - Otázka č.17

SKOL MAX

je fakt, že naprostá
Zhruba

většina

se ze.~tame

nedrimného

c probiráme to s kolegy.

-

SMC

dotazovaných si neoficiální informace

čtvrtina respondentů

ji s vedoucím

řeší

alespoň občas

vždy, zbylá

část

se

rozhoduje podle povahy informace. Jen 5% v obou firmách s takovýmito

informacemi pracuje, ale nikdy se na ně managementu neptá. A pouze 12% u SKOL MAX
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a 5% u SMC tyto informace
SMC

může

být fakt

neřeší,

české firmě

protože nejsou oficiální.

zjištění předchozí

se sportovním zaměřením

Důvodem

nižšího procenta u

otázkou, tedy že velké množství

důležitých

informací přichází spíše neoficiální cestou než přímo od managementu.

Otázka č.15 - Jak hodnotite následujícíprostředky interní komunikace:...•

(ohodnoťte

na škále: velmi vhodné, splfe vhodné, splfe nevhodné, nevhodné)
velmi vhodné spíše vhodné spíše nevhodné

nevhodné

o

o

D

D

firemní akce

D

D

D

D

pravidelný zpravodaj (např. e-mailem)

D

o

D

D

firemní časopžs,firemni noviny

D

D

D

D

nástěnky

D

o

D

D

internl školeni

D

D

D

D

intranet

o

o

D

D

schránka nápadů I připomínek

D

D

D

D

porady,

schůze
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Jak hodnotíte následující

porady,

firermlakce

schůze

pravidelný
zpravodaj
(napr. errailem)

1!1 ve liTi vhodné

Graf34- Otázka

prostředky

firerml

interní komunikace:

nástěnky

časopis,

internl

intranet

ěkolenl

firerml
noviny

schránka
nápadů I
pripomlnek

c splěe vhodné c spiSe nevhodné C nevhodné

č.15

Tato otázka je vyhodnocena

společně

pro

obě

firmy. Jako

nejvhodnější

nástroj interní

komunikace vybrali respondenti interní školení. Následují se 79% firemní akce a porady,
schůze.
(např.

Jen o 3% dotazovaných

méně označilo

e-mailem) a 71% uvedlo intranet. Jako

komunikace

označili

respondenti schránku

za vhodný nástroj pravidelný zpravodaj
tři nejméně

nápadů

frremní noviny s 59% a nástěnky s 56%.
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a

vhodné

připomínek

prostředky

s 61%, firemní

interní

časopis

a
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Jak ukazují výsledky, dávají respondenti

přednost přímé,

osobní, ústní komunikaci

před

nepřímou, zprostředkovanou. Z té nepřímé preferují komunikaci elektronickou. Žádný

z navržených

prostředků

nebyl dotazovanými zcela odmítnut, tedy

označen

za naprosto

nevhodný. Předpokládám, že se zaměstnanci řídí heslem "lepší něco než nic".

Otázka č.l8 - Domníváte se, že způsob, jak s vámi váš nadřízený komunikuje, jak jedná a
jak se chová, pHmo ovliviíuje vaše pracovnl výkony?

Domnlváte se, že způsob, jak s vámi vát
nadfízený komunikuje, jak jedná a jak se chová,
pfímo ovlivňuje vaie pracovní výkony?

10%

3%
l!!l ano

o spíše ano
osplše ne

52%

c ne

Graf 35 - Otáma ě.18

Tato otázka je

opět

evidentně vědomi

si tohoto

vědomi

vyhodnocena pro oba vzorky

společně. Zaměstnanci

vlivu chování a jednání svých nadřízených na
i oni vedoucí pracovníci?

zaměstnancům příkladem?)

Odpovědi

svůj

na otázku

jsou si zcela

pracovní výkon. Jsou

č. 7

(Jde vedení svým

vyzdvihují management SKOL MAX Ski School, který si tuto

skutečnost pravděpodobně uvědomuje.
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Otázka

č.

české firmě

19 - Přivltal(a) byste možnost pravidelně hodnotit svého

se sportovním zaměřením

nadřizeného

a vedeni

firmy podobnou formou, jako je tento dotaznfk?

Pfivítal(a) byste možnost pravidelně hodnotit
svého nadřízeného a vedení firmy podobnou
formou, jako je tento dotazník?

10%
lil ano

45%

o spíše ano
o spíše ne
o ne

Graf36- Otázka č.19

Vzorky jsou

opět

hodnoceny dohromady. Celých 76% všech dotazovaných by

možnost pravidelně hodnotit svého
Mezi respondenty tedy panuje

nadřízeného

potřeba

přivítalo

podobnou formou, jako je tento dotazník.

hodnotit a

vyjadřovat

se k vedení firmy

například

formou anonymního dotazníku.

Poslední dobrovolná otázka: Co byste navrhoval(a) zlepšit v komunikaci ve vašífirmě:
Uvádím výběr z

odpovědí pracovníků

SKOL MAX Ski School:

• fuformace o dlouhodobějším směřování firmy
• Chybí cíle, vize a pokud náhodou jsou, tak je neznají

zaměstnanci,

a tudíž

nemohou být naplněny
• Komunikace je celkem v

pořádku,

pracovníkům.
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zlepšit by se mohl postoj k jednotlivým

Analýza a srovnání komunikace v americké a

české firmě

se sportovním zaměřením

• Management si uvědomuje svoji pozici a k ní jen tak nikoho nepustí.
• Nejsem stálý zaměstnanec, proto zřejmě není tolik možností pro komunikaci, ale i
tak bych ocenila nějaký náznak zájmu, i když jsem celkově spokojena.
• Častější schůzky pracovníků
• Po každé

poradě vytvořit

zprávu o

důležitých

rozhodnutích (co se týká

běžného

pracovm'ho dne) a tento bulletin každý následující den dopravit na jednotlivá
střediska.

Je to potom černé na bílém a nikdo pak nemůže říci, že o tom nevěděl, a
může zpětně

když zapomene,

Středisek

nahlédnout.

není mnoho a 1 A4 není zas

tak moc na napsání
•

Při

pravidelných

informačních schůzkách

vyslání zástupce, aby

pravidelně

plánovaných strategiích.

bych uvítala

účast

informoval o novinkách,

Zároveň

by vyslechl

managementu nebo

změnách, eventuelně

připomínky

o

a návrhy ze strany

instruktorů.

• Škola je dostatečně velká a má dostatečný počet vracejících se pracovníků, aby
zavedla tzv. staff council (radu

pracovníků

-

instruktorů), kteří

by v pravidelných

poradách konzultovali s managementem možnosti zlepšení situace ve

firmě,

vztahy management - instruktor, potřeby instruktorů atd.
• Míň se bavit v barech a víc se oboustranně bavit o práci samotné. Naslouchat
svým podřízeným a respektovat jejich názory. Pokud řízení firmy funguje na tom,
kdo je s kým jaký kamarád, a ne podle toho, jak je kdo šikovný a schopný, nikdy
to

nepůjde kupředu

tak, jak by mohlo.

• Zlepšit transparentnost vedení a fungování firmy, firma by měla držet slovo, při
rozdělování

práce a zejména důležitějších pozic by se mělo více přihlížet

k odbornosti, a poté až k osobním sympatiím.
• Zajímat se více o aktuální potřeby jednotlivých zaměstnanců a snaha vyjít jim
vstříc, okamžitě

reagovat na zjištěné nedostatky
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• Komunikace funguje velmi dobře.
•

Neměl jsem

v průběhu sezóny potřebu zlepšovat komunikaci.

Připomínky zaměstnanců

SKOL MAX Ski School jsou ve většině případů velmi podnětné.

Jejich hlavní podněty se dají shrnout do následujících bodů:
• Netajit cíle a směry vývoje organizace a sdílet je s pracovníky.
• Postoj vedení k
•

Větší

zaměstnancům, větší

respekt.

objektivnost managementu.

• Zvýšení vlivu pracovníků na chod firmy a jejich důkladnější zapojení.

Nyní následuje výběr z odpovědí pracovníků Southern Management Corporation:
•

Např. měsíční

setkání se všemi

zaměstnanci

(nejen vedoucími), kde by probíhaly

návrhy změn, řešení problémů atd.
•

Především

podřízenými,

zlepšit komunikaci mezi managementem a

více

informovat podřízené o dění ve firmě a o změnách, a to hlavně včas.
•

Přesný

a jasný systém interní komunikace, jasné vymezení

odpovědnosti

jednotlivých manažerů
•

Rozhodně

dostávat aktuální informace, a to

přímo

od vedoucího, ne bokem od

spolupracovníků. Často jsem věděla víc, než můj přímý nadřízený, protože jsem
někdy něco

zaslechla. Také dost

věcí

záleželo na tom,

jak se hl.

nadřízený

vyspal... a taky myslím, že je hodně velký problém, že ve vedoucím postavení jsou
samí kamarádi. Sice je fajn, že se mají rádi a tak, ale pak to taky vypadá podle
toho. Komunikace i mezi nimi je

děsná.

O vulgárních slovech

nemluvě.

ze to dělají samí mladí lidé, ale trocha profesionality by neuškodila.
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• Velmi

důležitá

je organizace firmy

při

vyšším

firmě

se sportovním zaměřením

počtu zaměstnanců.

To je asi

problém SMC. Poté nastává komunikační šum a spousta nejasností.
•

Větší péče

a starost o zaměstnance

• Respektování a ochotu poradit a pomoct
• Rychlejší řešení problémů, férovost od supervisorů a dodržování slova
•

Větší

zájem o pracovníky na nižších pozicích, jejich

přátelský

•

Větší

častější přeškolování,

víc

vztah a živější komunikace nejen přes telefon.

zájem o problémy plavčíků, větší vstřícnost,

řešení

praktických problémů

• Vyházet neschopné supervisory a přijmout lidi, kteří práci berou zodpovědně
•

Vyměnit

vedení firmy nebo je poslat na školení v komunikaci se zaměstnanci

Připomínky uvedené

pracovníky Southem Management Corporation shrnuji v následujících

bodech:
• Velmi rozšířená neformální a také jen zprostředkovaná komunikace
• Nutná větší profesionalita manažerů
•

Alespoň částečný

zájem o samotné zaměstnance a jejich problémy
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české firmě

se sportovním zaměřením

10 Příprava druhé části výzkumu

Pro rozhovory se
jednak měli

středním

usměrňovat

managementem obou firem bylo

tok hovoru, a

zároveň měli

třeba připravit

zajistit, aby žádná

nebyla opomenuta. Otázky vycházeli z dotazníku použitého v první

otázky, které

důležitá

části

informace

výzkumu a byly

následující:
• Zajímá vás názor vašich podřízených na fungování firmy?
• Vyzýváte je k návrhům na zlepšení fungování firmy?
• Jdete svým zaměstnancům příkladem? (chování, oblékání, vystupování, mluva)
• Mají

zaměstnanci

potřebné

dostatek možností, jak

firmě něco sdělit, či

jak od ní získat

informace?

• Domníváte se, že

způsob,

jak se svými

podřízenými

komunikujete, jak s nimi

jednáte a jak se chováte, přímo ovlivňuje jejich pracovní výkony?
• V

čem

vidíte hlavní problém v komunikaci mezi vámi a vašimi zaměstnanci?

V případě, že dotazovaný nemohl

přesně

pojmenovat problém, byly mu nabídnuty

následující varianty odpovědí:
o nechci s nimi komunikovat
o neumím správně komunikovat
o nemám dostatek času
o

žádné nedostatky nevidím

o jiné problémy
• Jak hodnotíte vliv neformální komunikace ve vaší firmě?
• Co byste navrhoval(a) zlepšit v komunikaci ve vaší
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• Znáte hlavní cíle, strategii firmy? (Čeho chce firma dosáhnout v příštím roce, v
dalších letech)
• Znáte organizační strukturu firmy? (kdo co

dělá,

kdo je komu a za co zodpovědný)

• Víte, jaké jsou vaše pracovní úkoly a povinnosti, a jsou vám srozumitelné?
• Je pracovníkovi, který

nově

nastoupí do firmy,

věnována potřebná péče

na

zapracování a orientaci ve firmě?
• Jak hodnotíte následující

prostředky

interní komunikace: ....

(ohodnoťte

na škále:

velmi vhodné, spíše vhodné, spíše nevhodné, nevhodné)
schůze

o

porady,

o

firemní akce

o pravidelný zpravodaj

(např.

e-mailem)

o

firemní časopis, firemní noviny

o

nástěnky

o

interní školení

o

intranet

o

schránka nápadů I připomínek

Po následné diskuzi o obsahu dotazníku a výsledcích první

části

výzkumu následovala ještě

tato otázka.
•

Přivítal(a)

byste možnost

zaměstnanců pravidelně

hodnotit svého

nadřízeného

a

vedení firmy podobnou formou, jako je tento dotazník?

Rozhovory probíhali v neformálním prostředí a převážně volnou formou, dotazováno bylo
vždy

pět členů středního

managementu obou firem. Každého z nich jsem se na

90
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zeptala: Co si
Následně
směrem

pod pojmem interní komunikace, komunikace ve

jsem již pokládala výše uvedené otázky v různém

se

hromadně

představujete

momentálně

pořadí

podle toho, jakým

ubíral vedený rozhovor. Rozhovory byly nahrávány a

zpracovány v níže uvedené shrnutí a zhodnocení.
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následně

Analýza a srovnání komunikace v americké a české

firmě

se sportovním zaměřením

ll Rozhovory se středním managementem SKOL MAX Ski School, a.s.

Na otázku Co si představujete pod pojmem interní komunikace ve firmě?
zástupců středního

jako porady,
uvádějí

schůze,

pouze

například

chování

prostředky

managementu SKOL MAX Ski School
nástěnky,

školení,

prostředky

zaměstnanců

oblečení,

a ohodnocení

interní komunikace

e-maily. Poté, co jsem dotazované upozornila, že

interní komunikace, byli schopni

o jednotné firemní

uváděla většina

rozšíňt

své

odpovědi,

vzhled provozoven, vztahy mezi

pracovníků.

a to

zaměstnanci,

Nikdo z dotazovaných neuvedl strategii

firmy a její cíle a firemní etiku a tradice.
Management firmy zajímá názor jejich podřízených na fungování firmy, ovšem podotýkají,
že jejich názory jsou

často

zkreslené nedostatkem souvislostí. K návrhům na zlepšování

fungování firmy

některé

své

nerealizovatelné.

Většina

je názoru, že v pracovním

příkladem.

ovšem

Možnosti

často

tom, že

zaměstnance

firmě něco sdělit či

svým arogantním

způsob,

přímo ovlivňuje

vyzývají, ovšem

jak se svými

přístupem

že mnohé z nich jsou

jdou v naprosté většině případů

od ní získat informace existují,

toto

podřízenými

životě

uvádějí,

znesnadňují.

zaměstnanci

Naprosto všichni se shodli na

komunikují, jak s nimi jednají a jak se chovají,

pracovní výkony podřízených.

Hlavními problémy v komunikaci mezi dotazovanými a jejich podřízenými jsou nedostatek
času

nejen managementu, ale i ostatních

střídání zaměstnanců.

Nikdo si nemyslí, že ve

Vliv neformální komunikace ve
jej s větším
firmě

či

zaměstnanců, nadměrná

menším

firmě

úspěchem

firmě

si všichni

využívat.

administrativa a neustálé

žádné problémy s komunikací nejsou.

uvědomují

Uváděné

a někteří se dokonce pokoušejí

návrhy na zlepšení komunikace ve

byly:
• Menší administrativa
•

Individuálnější přístup

•

Větší

k instruktorům

pravomoc jednotlivých

šéfinstruktorů

středisek.
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a

větší

samostatnost jednotlivých
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Všichni
firma

uvádějí,

směřuje

občas

že znají hlavní cíle firmy,

a jak jich dosahuje.

všem jasné a srozumitelné,

ačkoli

připomínky. Pracovníkům, kteří

zapracování a orientaci ve

Organizační

zaskočeni způsobem,

jak k nim

struktura i pracovní úkoly a povinnosti jsou

v některých

nastoupí na

firmě.

jsou jen

případech

začátku

Pokud ovšem

mají k obojímu výtky a

sezony, je věnována potřebná péče na

začnou

pracovat v průběhu hlavní sezony,

není na toto bohužel čas.
Mezi

nejvhodnější prostředky

porady a

schůze

připomínek

Při

interní komunikace dotazovaní

a firemní akce. Jako

a firemní

nejméně

zařadili

vhodné naopak označují schránku

šetření

následující výsledky: Jen 64% z dotazovaných
firma váží, jen 60%

zaměstnanců

by

byly pro dotazované

instruktorů

a

doporučilo

tuto firmu svým

a více než třetina instruktorů nevidí v komunikaci ve

či

Zaskočeni

byli

naznačenými

nejpřekvapivější

má pocit že si jich a jejich práce

zaměstnavatele

odměňování.

nápadů

časopis.

diskuzi nad výsledky dotazníkového

nedostatky.

interní školení,

firmě

přátelům

jako

žádné problémy

problémy s transparentností a spravedlivostí

Idea takovéhoto dotazm'ku se střednímu managementu velmi líbila.
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12 Rozhovory se

středním

managementem Southern Management

Corporation

středního

Pracovníci

managementu Southern Management Corporation mají jistou

představu

o tom, co znamená interní komunikace ve

předávání

informací mezi pracovníky, a to všemi

elektronicky).
oblečení

úroveň

Při

hlubším zamyšlení

většina

směry

firmě.

a všemi

Všichni

shodně uváděli

způsoby (ústně, písemně,

z nich zmínila i image firmy, jednotné

a také fmanční ohodnocení a prémie. Naopak nikdo z dotazovaných nezmínil např.

a styl chování

pracovníků,

strategii firmy a její cíle a firemní etiku, tradice

či

symboliku.
Střední

management firmy zajímá názor jejich

podřízených

na fungování firmy, ovšem

poznamenávají, že si zaměstnanci stále jen stěžují a nepřicházejí s konstruktivními návrhy.
Pravdou ovšem je, že je k návrhům na zlepšování fungování
nevyzývají.
nejsou,
jak

Přiznávají

ačkoli

si

také, že svým

uvědomují,

firmě něco sdělit, či

že by

podřízeným

měli.

dlouho trvá. Dotazovaní se domnívají, že
jak s nimi jednají a jak se chovají,

v určitých situacích

Pracovníci dle

jak od ní získat

společnosti

potřebné
způsob,

odpovědí

informace,

jak se svými

přímo ovlivňuje

rozhodně

oni sami
pnldadem

mají dostatek možností,

ačkoli

to prý

podřízenými

pracovní výkony

často příliš

komunikují,

těchto pracovníků.

Podotýkají téměř shodně, že tento vliv funguje i opačným směrem.
Jako hlavní problém v komunikaci mezi managementem a
nejčastěji

jmenovány: nedostatek

času,

nedostatek

podřízenými zaměstnanci

příležitostí,

neochota poslouchat

neustále stejné stížnosti a také jistý pocit nadřazenosti. Nikdo si nemyslí, že ve
problémy s komunikací nejsou. Vliv neformální komunikace ve

byly

firmě

firmě

žádné

všichni dotazovaní

spíše podceňují. Tvrdí, že přece každý rozumný člověk umí odlišit drb od oficiálních faktů.
Mezi návrhy na zlepšení komunikace ve firmě se objevovali následující:
• Častější návštěvy vedení firmy na bazénech
•

Přehlednější

organizace, především co se týká odpovědnosti
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•

Schopnější

firmě

se sportovním zaměřením

office manager

Všichni dotazovaní tvrdí, že znají hlavní cíle, strategii firmy a také

organizační

strukturu

firmy. Jsou si jisti svými pracovními úkoly a povinnostmi a téměř všichni jsou názoru, že je
pracovníkovi, který

nově

nastoupí do firmy,

věnována potřebná péče

na zapracování a

orientaci ve firmě.
Jako

nejvhodnější

nástroje interní komunikace

SMC interní školení, porady a

schůze

uvádějí

a firemní

pracovníci

časopis

středního

nebo noviny.

managementu

Nejméně

vhodné se

jim zdají nástěnky a intranet.
Při

diskuzi nad výsledky dotazníkového

následující výsledky: malé procento
příkladem,

jen polovina

zaměstnavatele

zaměstnanců,

šetření

byly pro dotazované

zaměstnanců, kteří

která by

si myslí, že jim vedení jde

doporučila

firmu svým známým jako

a naprosté potvrzení neformální komunikace ve

zaměstnanců pravidelně

nejpřekvapivější

firmě.

Možnost

hodnotit svého nadřízeného a vedení firmy podobnou formou, jako

je tento dotazník, by většina středního managementu přivítala.
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13 Souhrnné výsledky průzkumu a doporučení

Tato hlavní část práce shrne výsledky celého průzkumu, ukáže očekávané rozdíly
v komunikaci v
výsledky obou

české

a americké

částí průzkumu

firmě

a poskytne

pro každou firmu

závěrečná doporučení.

odděleně.

Poté se

Nejprve shrnu

zaměřím

na významné

rozdíly v komunikace v obou prostředích a jejich souvislostech.

13.1 SKOL MAX Ski School

Z výsledků lze usuzovat, že vedení

společnosti

propojení firmy. Zdá se ovšem, že zanedbávají

se opravdu snaží o

přenos

informací

řádné komunikační

ohledně

firemních vizí a

strategií, a také zjevnou podporu zpětné vazby. Jako hlavní problém v komunikaci ve firmě
vidí

zaměstnanci

na obou úrovních nedostatek

času.

Management k tomu

připojuje ještě

nadměrnou administrativu. Šéfinstruktoři jsou tedy buď opravdu přetěžováni, nebo mají

velké nedostatky v time managementu.
Neformální komunikace má ve
snaží se jej i využívat, což

firmě

může

velký vliv, který si ovšem management uvědomuje, a

velmi

dobře

a také dlouho bez

problémů

fungovat.

Nutností je, aby se touto cestou nešířili opravdu důležité informace, které by se díky svému
charakteru měli předávat pouze oficiálními komunikačními kanály firmy.
Ačkoli

se vedení firmy pozastavuje nad menším procentem

zaměstnanců, kteří

mají pocit,

že si jich i jejich práce firma váží, lze konstatovat, že zaměstnanci jsou ve firmě spokojeni a
mají ze své práce a z přfkladu vedení dobrý pocit. Existuje ovšem nezanedbatelné procento
pracovníků, kteří
část

se cítí být pro firmu

nedůležitými. Odpovědi instruktorů

z nich vnímá jistou nespravedlnost, a to nejen v systému
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si

mělo uvědomit

možný vliv této skupiny

zaměstnanců

na kolegy, a snažit se tyto

nesrovnalosti vyjasnit.
Personální politika i personální marketing firmy jsou vcelku

úspěšné.

Management se

pouze zcela oprávněně pozastavil nad menším procentem instruktorů, kteří by doporučili
tuto firmu svým přátelům jako zaměstnavatele. Toto by měl být hlavní úkol šéfinstruktorů
-

určit důvod či důvody

takového rozhodnutí a ty eliminovat.

13.2 Southern Management Corporation

Zaměstnanci

mají dostatek možností získat
středního

strukturu firmy, pouze pracovníci
především

z ohledu na

odpovědnost.

funguje. Uvedu-li ovšem, že

téměř

jejich názor na fungování firmy

potřebné

managementu požadují její

Zdá se tedy, že

všichni

(přestože

informace a znají

plavčíci

komunikační

organizační

větší přehlednost

plán firmy existuje a

mají pocit, že management nezajímá

management tvrdí že ano) a že je nevyzývá

k návrhům na zlepšování fungování firmy, ukáže se velký nedostatek tohoto plánu, pokud
tedy ovšem existuje. Dalším velkým nedostatkem je naprostá neznalost vizí a strategie
firmy plavčíky. Jako hlavní problém v komunikaci ve firmě je oběma skupinami označován
nedostatek

času, plavčíci

jen potvrzuje

zjištění

v komunikaci dokáže
Může

také

stejně často

uvedená výše. Velká
vyřešit schopnější

uvedli neochotu a nezájem managementu, což
část supervisorů

je toho názoru, že nedostatky

office manager, což

samozřejmě

není pravda.

tomuto procesu pouze pomoci.

Nejpalčivějším

problémem ve firmě je neformální komunikace. Vedení ji naprosto přehlíží,

ačkoli

rozšířená

je velmi

převládnout,

a vlivná.

Nepřestane-li

ji management ignorovat,

může

naprosto

a vedení tak ztratí možnost vedení.

Výsledky hodnotící kulturu firmy nejsou

příliš

pozitivní. Pracovníci cítí, že si jich firma

neváží, a velké procento také nemá dobrý pocit z toho, že v této
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příkladem,

a také se objevují poznámky o jeho aroganci a nedotknutelnosti.

Jistě

by

pomohlo, aby supervisoři "sestoupili" k plavčíkům, zbavili se svého "božského syndromu"
a více se starali o své

zaměstnance.

K tomu by

přispělo

i více osobní a

méně

telefonické

komunikace. Potěšující je informace, že někteří členové vedení si toto uvědomují, jelikož
požadují častější návštěvy managementu na bazénech.
Personální politika a personální marketing firmy má slabiny, a to
pracovníky,
polovina
měl

kteří nově

zaměstnanců

být hlavní úkol

nastoupí do firmy. Dále, jak i
by

doporučila

svou firmu

střední

přátelům

konkrétně

v péči o

management poznamenal, jen
zaměstnavatele.

jako

supervisorů určit důvod či důvody takového

I zde by

rozhodnutí a ty eliminovat.

13.3 IDavní rozd.Ily v komunikaci v obou firmách

organizační

Pracovníci na nejnižší

úrovni

pociťují

v obou firmách stejné nebo podobné

problémy: nedostatek času managementu s nimi komunikovat, pocit nedůležitosti, nepatrná
možnost zpětné vazby.
I na této úrovni ovšem existují v některých bodech výrazné rozdíly. V
pocit nespravedlnosti, a to
firmě

je to

v systému odměňování. Tento problém se v americké

nevyskytuje, jelikož existují naprosto jasné tabulky a systém finančního ohodnocení.

V americké
pocit

především

české firmě

společnosti

se naopak objevuje velmi

nadřazenosti středního

firmy. V

české firmě

přirozenou

nebezpečný

managementu, který velmi

negativně ovlivňuje

se s těmito stížnostmi neshledáme,

autoritu, jsou pro své

zaměstnance

"božský syndrom", jakýsi

šéfinstruktoři

přfkladem

a

celý chod

mají

většinou

uvědomuj í

si svou

nahraditelnost. Situaci ohledně neformální komunikace se budu věnovat v dalším odstavci.

Mezi

středním

managementem obou firem nalezneme více

pracovníky jsem

měla

pocit, že

zaměstnanci

rozdílů.

Z rozhovorů s těmito

americké firmy mají lepší teoretické znalosti
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problému, zatímco v české
tento intuitivní
příkladem,

firmě

k němu přistupují spíše

přístup úspěšnější.

Management

intuitivně.

české

Dle výsledků je ovšem

firmy jde svým

což je výborný způsob řízení. Naopak management americké

zaměstnancům

společnosti

se nad

své zaměstnance povyšuje, což rozhodně nevytváří příjemné a výkonné pracovní prostředí.
Očividný

je rozdíl v pohledu na neformální komunikaci, která má v obou firmách velký

vliv. Vedení americké firmy ji a její vliv popírá. Na rozdíl od

české

uvědomuje

neformální komunikace

a dokonce se ji i snaží využívat. Jak již bylo

nahrazuje komunikaci formální tam, kde je to

potřeba.

jednu z možností, jak sledovat a upravovat oficiální

řečeno,

firmy, která si ji

Jejím ignorováním ztrácí firma
komunikační síť.

Samozřejmě

nesmíme opomenout rizika, která s sebou přílišná intenzita neformální komunikace přináší,
jako například fámy, poplašné zprávy, apod.

13.4

Doporučení

Některá doporučení

byla již přímo uvedena u souhrnných výsledků jednotlivých firem. Zde

uvedu jen ta hlavní, a především ta, která vyplývají ze studia rozdílů mezi firmami.
Předně

lze oběma společnostem doporučit opětovné aplikování podobného dotazm'ku, který

byl použit při průzkumu pro účely této práce.
hodnocení svého

nadřízeného

a vedení firmy

Většina zaměstnanců
přivítala

by možnost takovéhoto

a firma tak získá další informace i

stavu a vývoji interní komunikace.
Z prostředků interní komunikace lze firmám jednoznačně doporučit interní školení a porady
a

schůze,

schránky

následované firemními akcemi. Naopak
nápadů

a

připomínek

tyto lépe hodnocené

a intranet.

způsoby. Přesto

nejméně

Samozřejmě

populární se jeví

ne vždy je možné používat

právě

prostředek,

který

kdykoli je možnost volby, použijte

se zdá vhodný vašim zaměstnancům.
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Obě

firmy by se

měli především

času. Příčiny mohou
Střednímu

pokusit odstranit problém se

zmiňovaným

být různé a jejich zjištění bohužel přesahuje možnosti této práce.

managementu obou firem bych

doporučila

s rozdílným cílem. U SKOL MAXu se bude jednat o
dlouho diskuzí, která

účastníkům

U managementu SMC bych

krátké

komunikační

rozšíření

znalostí s pravděpodobnou

pravděpodobně doporučila

trénink sestavený z modelových
vyřeší,

zhodnotí pro a proti. Pokud si při něm roli plavčíků zahrají členové
uvědomí,

školení, ovšem

teoreticky osvětlí jejich praktické problémy a zkušenosti.

situací, které vždy jeden z účastnfků dle svého uvážení

j e možné, že si

nedostatkem

jak se jejich podřízení cítí.
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14

Závěr

Práce dosáhla všech předem definovaných cílů. Shrnula a představila problematiku vědecké
oblasti komunikace ve

firmě,

psychologie). Teoretická

která zasahuje do

část

práce nastínila

různých oborů

důležitost

(komunikace, management,

interní komunikace pro všechny

složky firmy spolu s jejím vlivem na konkurenceschopnost firmy. Analytická

část

obsahuje

vcelku rozsáhlou analýzu interní komunikace v obou zkoumaných firmách, a to z pohledu
pracovníků

na nejnižší

organizační

průzkumu,

firem. Souhrnné výsledky
firmách a

závěrečná doporučení

stejně

úrovni,

tak jako z pozice středního managementu
rozdílů

uvedení hlavních

jsou hlavními

přínosy

v komunikaci v obou

této práce pro vedení obou

zkoumaných společností.
Jak ukazují výsledky
způsob,

průzkumu

jak spolu se svými

chovají, přímo

ovlivňuje

naprostá

nadřízenými

a

většina

všech dotazovaných se domnívá, že

podřízenými

komunikují, jak jednají a jak se

jejich pracovní výkony. Komunikace ve firmě tak přímo

ovlivňuje

výkonnost firmy, a proto je třeba respektovat její vliv a moc.
Práce ukázala, že interní komunikace je velmi zajímavé a aktuální téma, které by si
větší

zasloužilo

není problém

pozornost

zúčastnit

se

především

jistě

na odborné vysokoškolské úrovni. V tomto oboru

různých komerčních přednášek,

bohužel na vysokých školách

v ČR, na rozdíl od USA, takovouto přednášku téměř jistě nenaleznete. Je toto téma
v Čechách podceňováno nebo chybějí odborníci?
Na výsledky
zaměřené

průzkumu

samozřejmě

bylo možné navázat, a provést

podrobnější šetření

na hlavní problémy v komunikaci v obou firmách. Dostalo by se nám přesnějších

informací o vzniku,
daleko

by

konkrétnější.

zveřejnění

průběhu

a vlivu

těchto

problematických situací a

Zajímavý by byl i stejný

průzkum

této práce managementu obou firem.

pozitivnější,

provedený

Tajně

doporučení

například
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doufám, že by výsledky byly

tedy že vedení obou firem se s úspěchem pokusí o nutné

v tomto oboru.

by byla

změny

a úpravy
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Bylo by

příjemné,

české firmě

se sportovním zaměřením

kdyby tato práce ukázala, že problémy v komunikaci v obou firmách

neexistují. Bohužel tomu tak není. Nikdo ovšem není dokonalý a pokud si problémy
uvědomuje

a pracuje na jejich odstranění, má téměř vyhráno.
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Příloha C. DOTAZNÍK - česká verze

Dotazník diplomka
Dobrý den,
předem děkuji

za Váš

čas,

který věnujete vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

U většiny otázek prosím vyberte jednu odpověď, která nejlépe danou situaci
vystihuje.
Pokud na některou otázku nechcete nebo neumíte odpovědět nebo se Vás otázka
netýká, je možné ji vynechat. Přesto prosím odpovězte na maximum otázek.
Máte-li k dotazníku jakékoli otázky či komentáře, můžete je uvést do pole na jeho
konci či mě kontaktovat e-mailem ~tl}tko~i<hlucietú"atla . ' . ~

1. Vyberte prosím firmu, u které pracujete nebo jste pracoval(a):

r

SKOL MAX Ski School, a.s.

r

Southem Management Corporation

2. Kolik let (sezón) jste u firmy pracoval (včetně té probíhající):
3. Máte pocit, že vedení firmy (vašeho přímého nadřízeného) zajímá váš názor na
fungování frrmy?
(

•1

ano
(

spíše ano

("

(

.

spíše ne
ne

4. Vyzývá vás vedení firmy k návrhům na zlepšení fungování firmy ?
C"

,....

~

("

ano
spíše ano
spíše ne

(--~

ne
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5. Znáte organizační strukturu firmy? (kdo co dělá, kdo je komu a za co zodpovědný)

c

r
('
("

ano
spíše ano
spíše ne
ne

6. Máte pocit, že si firma váží vás a vaší práce?
,..
'·

ano
spíše ano

!@<.

spíše ne
('

ne

7. Jde vedení firmy svým zaměstnancům příkladem? (chování, oblékání, vystupování,
mluva)

r
ano
r·

spíše ano

tJfl·

r

spíše ne
ne

8. Víte, jaké jsou vaše pracovní úkoly a povinnosti, a jsou vám srozumitelné?
ano
t•

r
r··

spíše ano
spíše ne
ne

9. Je pracovníkovi, který nově nastoupí do firmy,
zapracování a orientaci ve firmě?
( ..
ano
r
spíše ano
(•

,....
'·

spíše ne
ne
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10. Máte dobrý pocit z toho, že pracujete v této

c
,-.

firmě?

ano, práce mě těší, jsem na firmu pyšný
spíše ano, ale moc se tím nechlubím
spíše ne, ale přiznám to
ne, nikomu to raději neříkám

11. Doporučil byste tuto firmu svým přátelům jako zaměstnavatele?
('

ano
spíše ano

~-

r

spíše ne
ne

12. Znáte hlavní cíle, strategii firmy? (Čeho chce firma dosáhnout v příštím roce, v
dalších letech)
ano
(

spíše ano
spíše ne

r

ne

13. Máte dostatek možností, jak firmě něco sdělit,
informace?
('

r

....

~

í'

ano
spíše ano
spíše ne
ne
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14. V čem vidíte hlavní problém v komunikaci mezi vámi a firmou? .... (možno uvést
více odpovědí)

r
r

r
r
~-

neochota, nezájem managementu s vámi komunikovat (nechtějí)
nedostatečné komunikační

schopnosti a dovednosti managementu (neumí to)

nedostatek času managementu (nemají čas)
žádné nedostatky nevidím, jsem spokojen(a)
jiné problémy -

uveďte

15. Jak hodnotíte následující prostředky interní komunikace: ....
velmi vhodné, spfše vhodné, sp1'še nevhodné, nevhodné)

porady,

schůze

firemní akce
pravidelný zpravodaj
firemní

časopis,

(např.

e-mailem)

firemní noviny

nástěnky

interní školení
intranet
schránka nápadů I připomínek

(ohodnoťte

na škále:

velmi vhodné

spíše vhodné

spíše
nevhodné

nevhodné

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

16. Stává se ve vaší firmě, že důležité informace k vám přicházejí spíše z neoficiálních
než oficiální cestou- od managementu?

zdrojů

r
,...

'

.~

ano
spíše ano

..

spíše ne

' IedUJICI
., ' ot'azku neo dpov1'deJ'te, ned'avaIo b y to smys1)***
ne............. ***(na nas
17. Jak s neoficiálními informacemi nakládáte?
(~

ověřím

r

si je u svého nadřízeného

probíráme to s kolegy,

občas se zeptáme nadřízeného
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r
r

probíráme to s kolegy, neptáme se
neřeším

to, není to oficiální

18. Domníváte se, že způsob, jak s vámi váš nadřízený komunikuje, jak jedná a jak se
chová, přímo ovlivňuje vaše pracovní výkony?
r·
ano

r
c-

r

spíše ano
spíše ne
ne

19. Přivítal(a) byste možnost pravidelně hodnotit svého nadřízeného a vedení firmy
podobnou formou, jako je tento dotazník?
r
ano

r

r
r

spíše ano
spíše ne
ne

Mnohokrát Vám děkuji za vyplnění celého dotazníku.

dvě nepovinné otázky. Budu ráda,
samozřejmě možné odeslat i bez nich.

Následují

pokud je také vyplníte. Dotazník je

Co byste navrhoval(a) zlepšit v komunikaci ve vaší firmě:
···- · · .- ...- .-·-·-·- ·
-~

j

I

~
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Pro zjednodušení orientace v došlých odpovědích vás prosím o uvedení vašeho jména.
Pokud si přejete zůstat v anonymitě, je samozřejmě možné dotazník odeslat i bez této
položky.

Fto

I

_nr:_o v~~:~_eozn~ml<Y· k~~·ntáře:
<C

...

L
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Příloha D. DOTAZNÍK - anglická verze

Questionnaire for thesis
Hello,
Thank you so much for your time to fill this questionnaire.
In most questions please pick one answer, that match the situation the best.
If there is a question, you do not want or cannot answer or that is not related to
you, you can skip it. Stili please answer as many questions as you can.
Any questions or comments about this questionnaire can be written in the field at
the end or you can contact me via e-mail .str:~~Q':.1!:.1.ULl 'ct ~atla .. c.~·.
1. Please select the company, you are working or worked for.
( •·

SKOL MAX Ski School, a.s.

r

Southern Management Corporation

2. For how many years (seasons) have you worked for this company (including the
actual one):
3. Do you think that the company management (your direct superior) is interested in
your opinion on how the company works?
r
Yes
r
More likely yes

r

r

More likely no
No

4. Does the management encourage you to come with the suggestions how the
company can work better?

,...
'

,..

•

r

r

Yes
More likely yes
More likely no
No
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5. Are you familiar with the company organizational structure (chain of command)?
f"'

Yes

r
c

r

More likely yes
More likely no
No

6. Do you feel that the company appreciates you and your work?
r""
Yes

r
r
f.'

More likely yes
More likely no
No

7. Do you think that the company leaders set an example for their employees?
(behavior, dress code, style, language)

r
r

Yes
More likely yes

( •

More likely no

r

No

8. Do you know your job description and do you understand all your tasks and
responsibilities?
r
Yes

r

More likely yes

(""

More likely no

r

No

9. When a new worker come in the company, does he/she receive enough care to get
know the work and get oriented in the company?
t ··
('

r

Yes
More likely yes
More likely no
No
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10. Do you have a good feeling that you work for this company?
ť-

r

Yes, I like the work and I am proud of the company
More likely yes, but I don't show it off.

(~

More likely no, but I will admit it.
('

No, I don't tell anyone.

ll. Would you recommend this company to your friends as an employer?

r

Yes

r
r

More likely yes

r

No

More likely no

12. Do you know the company main goals, the basic strategy? (Where the company
wants to be in the next year, in the future?)

r

Yes
More likely yes

('"

More likely no

(

No
13. Do you have enough opportunities to tell the company, what you want or to get the
information you need?

r
(

...

Yes
More likely yes

".

l

r

More likely no
No

14. Where do you see the main problem in communication between you and the
management?

r

......

'

Unwillingness, lack ofinterest from the management (they don't want)
Poor communication skills and knowledge (they don't know how)
Lack oftime (they don't have time)

r

I don't see any problems, I am satisfied
Other problems:
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15. How do you evaluate the following instruments for internal communication:
Veryuseful

More likely
useful

More likely
unsuitable

Unsuitable

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D
D
D

D

D

D
D
D

D
D

D

D
D

sta:ff meetings, workshop s
company social, sport or other
gatherings
periodic bulletin (e.g. via e-mail)
company newspaper, trade journal

D
D
D
D

bulletin board, notice board
interna! seminars, staff training
intranet
suggestion box

D

16. Do you rather receive important information from unofficial sources then the
official way - from management?
('"

('

r
("

Yes
More likely yes
More likely no

No

17. How do you handle this unofficial information?
.....-~

I usually verify the facts with my superior
We discuss them with colleagues, sometimes we ask our superior
(-

We discuss them with colleagues, we never ask

r

I ignore it, it is not official

18. Do you think that the way how your superior communicates with you and how
does he/she behaves and acts directly affect your job performance?

c
r
r

Yes
More likely yes
More likely no
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No

19. Would you welcome the possibility to periodically evaluate your superior and the
management using a questionnaire such as this one?
r
Yes
(''

,...

I

More likely yes
More likely no

(""

No

Thank you very much for your time to fill this questionnaire.
Below are two more follow-up questions. I will really appreciate ifyou fill them too.
Certainly the questionnaire can be submitted without them.

Do you have any suggestions how to improve the communication in your company?
Please write it down.

~'
Yourname:

Any questions or comments you have:

r

---~-·-

-- -···-.. ·-· - --~

II
I

I

ulJ
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