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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá výběrovým řízením nových pedagogických pracovníků a 

komunikací na školách mezi žáky. Cílem je zjistit, zda se děti umí ještě zabavit jinak, než 

s využitím elektroniky a jak jsou na tom s komunikačními dovednostmi a dále jsem chtěla 

zjistit, jak probíhá výběrové řízení na školách, jaké jsou kladeny požadavky. Vybrala jsem si 

základní školy (komunikace) a střední školy umělecké či sportovní (výběr pracovníků). 

Praktickou část mám rozdělenou na dvě části: v první části zkoumám již zmíněnou 

komunikace mezi dětmi a druhá část se zabývá výběrovým řízením na školách. 

 

Klíčové pojmy: 

- management 

- komunikace 

- výběrové řízení 

- dovednosti pracovníka 

- internet 

- delegování  
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Abstract 

This bachelor thesis is about on tender new teaching staff and about communication at 

schools between hers students. The aim is to find out if students can talk to each other without 

use some computers or mobile phones and how they are doing on communication skills. In 

the second phase i would like to find out how the recruitment proces in schools and what are 

requirements for new teachers. I chose the primary school- in the firt phase and high schools 

of art, sports schools – in the second phase. The practical part I have therefore dividet into two 

parts: in the first part I examine communication and in the second part I examine tender of 

new teachers. 

 

Keywords: 

- management 

- comunication 

- the tender 

- employee skills 

- internet 

- delegation 
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I. ÚVOD 

Komunikace, a to jak verbální, tak i neverbální, patří mezi základní způsoby 

v dorozumívání mezi lidmi. Jedná se o neodmyslitelnou součást našeho života 

v oblasti osobní i profesní.  Právě prostřednictvím svého projevu a vyjadřování 

předáváme okolí vědomě, ale také nevědomě mnohé podstatné i méně podstatné 

informace o nás samotných.  

Pravidla mezilidské komunikace jsou základním kamenem pro rozvíjení 

a zkvalitňování jak komunikace v organizacích, skupinách a kolektivech, tak i ve 

vzájemném dorozumívání mezi jednotlivci. Společenská, úřední, pracovní či 

formální komunikace v organizaci je pak specifickým druhem komunikace, která 

se odehrává v uzavřeném okruhu konkrétních zde zainteresovaných osob. Zároveň 

má ale vliv na výstup z organizace a její vnímání okolím. Dalo by se říci, že dialog 

ovlivňuje kulturu v organizaci a naopak kultura v organizaci ovlivňuje vzájemný 

dialog. A to jak uvnitř, tak i navenek. 

Není možné se komunikaci vyhnout, to platí pro běžný i profesní styk.  Právě 

vzájemným dorozumíváním totiž trávíme více jak 75 % z každého dne (Tubbs and 

Moss, r. 1991). Proto je důležité umění a dovednost komunikace dobře zvládnout, 

dát si na ní záležet a také na ni klást patřičný důraz. Pro správné fungování 

organizace, podniku či firmy, ale i jakékoli skupiny osob, je komunikace 

nezbytnou součástí a často právě na ní stojí úspěch či neúspěch celé komunity. Na 

komunikační a dorozumívací problémy většinou navazují problémy další, ty 

následně ovlivňují výsledky, cíle i činnost celé organizace či společenství. Naproti 

tomu dobře zvládnutá komunikace posiluje efektivitu práce a výkonnost a zlepšuje 

tak konkurenceschopnost a image společenství i navenek. 

Právě ona dobře zvládnutá kolektivní komunikace mezi jednotlivými pracovníky, 

úseky, managementem a zaměstnanci i mezi vedením organizace, je klíčem 

k rozvoji a prosperitě. Spokojenost zaměstnanců do značné míry závisí na 

pochopení, které pramení právě ve zdárné a správě vedené vzájemné domluvě. 

Pochopení je základním aspektem dobrých mezilidských vztahů, možnosti 

seberealizace a osobního i profesního růstu. Nejistota a nedorozumění mezi 

zaměstnanci z nedostatku či ze špatné kvality informací, (tedy nefunkční a 

nezvládnutá komunikace) naopak zhoršuje pracovní výkony i motivovanost. Jen 

dobře motivovaný a informovaný pracovník, správně a efektivně seznámený s cíli 

a požadavky organizace, může pracovat s maximálním nasazením a zápalem pro 

věc. 

Vnitřní komunikace v organizaci úzce souvisí s její kulturou.  Pod pojmem kultura 

v organizaci si můžeme představit jakýsi soubor hodnot, které jsou sdíleny 

a respektovány napříč celým kolektivem. Mnohdy ovlivňuje a stimuluje chování 

a výkonnost zaměstnanců mnohem více než formální pracovní směrnice a pokyny. 

Silná kultura v organizaci podporuje vzájemnou loajalitu zaměstnanců, jejich 

motivaci a odpovědnost vůči zaměstnavateli. Bezchybné a efektivní dorozumívání 
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je základem pro silnou kulturu a naopak správně podporovaná a rozvinutá kultura 

dále rozvíjí kvalitní komunikaci bez zbytečných bariér a konfliktů mezi 

zaměstnanci. 

 

Právě oni jsou totiž jedním ze základních faktorů, na kterém stojí úspěch nebo pád 

každého společenství. Proto je důležité, jak se podniky a firmy ke svým 

zaměstnancům staví a jakou péči jim poskytují. Nástrojem, který má za úkol 

vyhodnocovat a zlepšovat veškeré efektivní dění v organizaci, související s lidskou 

prací, je personální řízení. 

Tématem mé bakalářské práce - Střední management a výběr pedagogů - bylo 

pomocí zvolených cílů popsat fungování komunikace v kontextu kultury 

v organizaci, upozornit na její nedostatky a navrhnout zlepšení personálních 

procesů, které by vedly k odstranění těchto nedostatků. 

 

V teoretické části bude nejprve vytýčena komunikace jako pojem a poté popsán 

komunikační přenos. Následně budu hovořit o interní komunikaci. V další kapitole 

popíšu téma komunikace v organizaci, nastíním problematiku organizační kultury 

delegování a v poslední kapitole teoretické části se budu zabývat základní 

charakteristikou personálního řízení a významem středního managementu pro 

organizaci jako takovou. 

V praktické části práce je nejprve představena oblast, ve které bylo provedeno 

dotazníkové šetření, a v další kapitole je následně vysvětlen postup analýzy 

a zobrazeny výsledky dotazníkového šetření. 

V závěru je pak možné nalézt návrhy a doporučení plynoucí z výsledků šetření.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1       KOMUNIKACE 

„Slova jsou příčinou nedorozumění,“ (Antoine de Saint Exupery – Malý princ) 

Komunikace mezi lidmi patří mezi základní dorozumívací prostředky. Často v ní 

děláváme chyby, nevíme, jak se správně vyjadřovat, jaká použít slova, jaké volit výrazy, 

nakolik a jak gestikulovat atp. Ovšem právě bezchybné zvládnutí jak verbálního, tak 

neverbálního projevu má značný vliv na úspěch a prosazení cílů každého člověka. 

Vymezení pojmu mezilidská komunikace je ovšem velmi široké. Jednoduše by se ale dalo 

shrnout do základního vyjádření, a sice že komunikace je předáváním informací od zdroje 

k příjemci. 

Základním prostředkem verbální komunikace mezi lidmi je řeč. Ve společnosti však 

převládá mnoho jiných (neverbálních) druhů dorozumívání, proto prostředkem 

k vlastnímu vyjádření nemusí být výhradně již právě zmíněná řeč. K neverbálním 

prostředkům komunikace patří pohyby těla, gestikulace, mimika a různé použití citoslovcí 

a zvuků, které nutně nemusí být výrazem a součástí mluvy. 

Jakmile příjemce přijímá zprávu od zdroje (naslouchá), je od něj očekáváno, že se i stane 

autorem reakce. Úkolem je přijmout zprávu, promyslet odpověď a následně ji zodpovědět. 

Se sdělenými informacemi můžeme i nemusíme vždy souhlasit. Naše reakce se pak 

projeví na tónu hlasu, gestikulaci i na výrazu v obličeji. Vše záleží na jedinci, na jeho 

vychovanosti, emoční vyzrálosti, kultivovanosti projevu a schopnosti se ovládat.  

Komunikaci produkujeme a jsme jí také zpětně ovlivňováni. Někdy pozměňuje naše 

myšlení, postoje i emoce. Není však přínosné, dobré a společensky přijatelné, pokud své 

názory a postoje měníme příliš často. Stáváme se tak terčem společenských diskuzí, 

ztrácíme vlastní názor a nestojíme si pevně za svým – tudíž působíme nevěrohodně, což 

snižuje naši společenskou prestiž.  

„Člověk nezvládající alespoň základy komunikace má ve svém sociálním prostředí výrazný 

handicap, velmi obtížně navazuje vztahy s ostatními jedinci a skupinami, nesnadno se 

prezentuje, prosazuje apod. Jeho nedostatek se obvykle projevuje postupným 

vyčleňováním ze společnosti, samotářstvím, nejistotou, trémou, uzavřeností a v krajním 

případě až panickou hrůzou z kontaktu s jinými jedinci, nebo dokonce z nutnosti veřejného 

vystoupení. Z těchto a řady dalších důvodů lze považovat znalost efektivní komunikace za 

základní realizační stupeň dalšího rozvoje celé společnosti, vědeckých disciplín, všech 

oblastí techniky, jakéhokoliv týmu i každého jednotlivce. Jedná se o metodu komunikace 

a prezentace intelektuálního kapitálu jednotlivce i organizace, která představuje 

významnou konkurenční výhodu.“
1
 

                                                           
1
 Vymětal, 2008, str. 11 
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V návaznosti na tento úryvek je třeba podotknout, že komunikace se opravdu týká nás 

všech. Je nutné jí tedy věnovat pozornost a snažit se ji stále zdokonalovat, protože špatné 

a nedostatečné vyjadřování je pro člověka opravdovým handicapem. Ne každý umí 

komunikovat na profesionální úrovni, může mít trému, koktat apod.  

Vždy se však nabízí možnosti využití různých zdokonalovacích kurzů, kde se lidé k tomu 

kompetentní mohou pokusit odstranit veškeré bariéry ve verbálním projevu a jedinci tak 

pomoci na profesionální úrovni. Je už jen dále na něm, jak danou zkušenost uchopí 

a jakou cestou ho povede. Správná komunikace ale bezesporu otevírá nejen lidi kolem 

nás, ale také brány k dalším zkušenostem, dovednostem a cílům. Řeč, ústa, mimika, 

postoje a gesta o nás prozrazují více, než si mnohdy myslíme, už jen proto je dobré vědět, 

co děláme a říkáme a poté dokázat umět předvídat, co náš projev vyvolá v druhých. 

Správně vedená komunikace je klíčem k porozumění.  
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2.1.1 Komunikační proces 

Komunikační proces může probíhat mezi jednotlivci, skupinou nebo více skupinami. 

U dialogu dvou lidí se rozpoznávají dva komunikátoři. Jeden, co myšlenku vysílá – 

vysílatel a druhý, co ji přijímá – příjemce. Když spolu dva komunikují, jde o komunikační 

přenos. Vysílatel vyšle svou myšlenku příjemci, ten ji dekóduje (způsob pochopení 

informací od vysílatele) a následně vyjádří svou odpověď, či myšlenku, tím tedy poskytne 

zpětnou vazbu. 

V komunikačním přenose se stává, že vznikají různé odchylky v názoru ze strany 

příjemce od původní myšlenky. Důvodem jsou šumy v komunikaci. Mezi tyto 

komunikační šumy patří: 

 Samotná myšlenka nemusí být zcela jasná příjemci, může ji pochopit jinak nebo 

nebyla dostatečně vysvětlena, 

 Myšlenka může být neúplná, vysílatel nemá ještě vše úplně promyšlené, 

 Vysílatel také může opomenout sdělit jisté informace, může použít jazyk, kterému 

příjemce nebude úplně rozumět např. odborné názvy. 

Jeden přenos bývá většinou zasažen více šumy. Z těchto důvodů dochází v komunikace 

k nepřesnostem, nejasnostem, ke konfliktům, ke komplikacím, které snižují lidský výkon 

u přenosu informací. 

K tomu, aby se se eliminovaly šumy v dialogu slouží zpětná vazba. V hovoru se projeví, 

jak byla daná situace pochopena. Umění podání zpětné vazby v probíhajícím rozhovoru je 

významnou součástí kvalitní komunikace.  

U komunikačního přenosu musíme dále zvolit správnou volbu předání informace. Volbu 

vhodného přenosu musíme zvážit podle náročnosti obsahu sdělení. 

 Osobní kontakt – umožní vyjednávání, okamžitou reakci, dotváření myšlenkových 

pochodů, 

 Telefonický kontakt – by měl sloužit pouze k upřesňování informací, nikoliv 

k řešení většího problému, 

 Písemná sdělení – zde se nám ověří potvrzení, dolaďují se jisté nedostatky, 

upřesňují se informace, které nebyly vyřčeny nebo úplně pochopeny, 

 Elektronické sítě – neumožňují rychlou odpověď, může vznikat časová prodleva 

na reakci, na kterou čekáme. 

 

        

 

 



13 
 

2.1.2 Formy a druhy komunikace 

Rozlišuje dva základní způsoby komunikace – osobní a elektronickou. Způsoby 

komunikace si vybíráme podle situace, ve které se zrovna v dané chvíli nacházíme či 

podle preferencí subjektu, s nímž komunikujeme.  

Osobní komunikace – je přímá, její hlavní výhodou je rychlá reakce (odpověď je 

poskytnuta ihned) a vizuální kontakt s osobou, s níž vedeme dialog. U této komunikace 

můžeme bezprostředně sledovat spoustu dalších neverbálních faktorů, jako je např. „řeč 

těla“. Vizuální kontakt nám pomůže získat celkový náhled na člověka, se kterým 

hovoříme (např. na základě gestikulace, mimiky, osobního postoje atp.). Nevýhodou (ale 

z jiného pohledu i výhodou) může být projev emocí. Každý své emoce projevuje jinak – 

někdo silněji a někdo skoro vůbec, někdy jsou žádány a někdy zase ne. To vždy opět 

záleží na situaci, ve které se účastníci vzájemného dialogu nacházejí a zda je či není 

empatie vhodná. Soucítění a pochopení druhé strany je často klíčem k důvěře, proto je 

dobré emoce vnímat komplexně a reagovat na ně adekvátně dané situaci. 

Elektronická komunikace – využívá moderní informační technologie, jako jsou např. 

telefony, počítače a jiná sdělovací zařízení. Hlavní předností této komunikace je rychlost, 

posílání různých příloh, fotografií, prezentací…, které si můžeme předem promyslet a 

nachystat. Hlavní nevýhodou je pak odosobnění (úplně schází vizuální kontakt s osobou, 

s níž komunikujeme) a často také absence rychlé odpovědi. Někdy se stane, že člověk 

musí čekat několik minut, hodin ne-li dokonce dnů. Proto může být elektronická 

komunikace pomalejší a může trvat delší dobu, než je to právě u komunikace osobní, ale 

nutně tomu tak být nemusí. To vždy závisí na míře zodpovědnosti a pracovním nasazení 

člověka, s nímž dialog tohoto typu vedeme. Odosobnělost může být daleko palčivějším 

tématem. Právě z toho důvodu by se jistá sdělení, jako je např. výpověď zaměstnanci, 

měla řešit pouze osobní cestou a elektroniku v tomto případě úplně vypustit.  

V elektronické komunikaci je velmi důležitá správná volba slov a formulací tak, aby po 

jejich přečtení adresátem nedošlo k mylné interpretaci či nesprávnému pochopení.  Platí 

pravidlo, že psané slovo přejímá emoce čitatele. Na to by měl být při elektronické 

komunikaci brán značný zřetel.  

Elektronická komunikace může probíhat i přes tzv. „komunikační kanály“. Jsou to do 

počítačů instalované programy, u kterých lze využít současného přenosu obrazu i zvuku 

přes internet, a tak si celý dialog vizualizovat. Tento digitální přenos nazýváme 

komunikací online. Do jisté míry se tak lze vyhnout odosobnění a zapojit ostatní vjemy – 

zrakový, sluchový, lze demonstrovat ukázky atp.  

Formy komunikace 

Rozlišujeme šest forem komunikace:  

1. Intrapersonální - vedeme ji sami se sebou. V mysli řešíme např. naše vnitřní 

konflikty, promítáme si a posuzujeme naše vlastní chování a jednání nebo své 

pocity. Můžeme sami sebe o něčem přesvědčit nebo argumentovat proti některým 
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rozhodnutím, polemizovat a vyhodnocovat jednotlivé možnosti a aspekty řešení. 

Tento druh komunikace je nazýván „vnitřním hlasem“. 

2. Interpersonální – je komunikace s osobou, s níž jsme v nějakém vztahu (přátelé, 

pracovní vztah – kolega, nadřízený…). Současně to může být i několik osob. Na 

základě těchto dialogů mohou vznikat nové vztahy, dozvídáme se o lidech nové 

informace a můžeme se nechat jimi ovlivňovat. 

3. Rozhovor – je uskutečňovaný formou otázek a odpovědí. Dozvídáme se něco 

o druhých, o jejich znalostech, reagujeme na jejich názory, můžeme jim poradit 

anebo naopak – nechat si poradit od nich.  

4. Komunikace v malé skupině – skupina 5 – 10 lidí. Lidé v této skupině řeší 

nějaký vztah nebo úkol. V této komunikaci se dozvídáme různé nové informace 

o lidech. 

5. Veřejná komunikace – skupina může mít až tisíce lidí. Jedná se o komunikaci 

mezi mluvčím a posluchači. U této vazby posluchači reagují a dávají zpětnou 

vazbu, ať osobně nebo pomocí médií. 

6. Masová komunikace – vychází z jednoho zdroje a je určená pro velké množství 

příjemců z mnoha světových míst (z celého světa). 

Druhy komunikace 

Rozlišujeme mnoho druhů komunikace: 

1. Verbální – Vebr (Vebr & kol., str. 183) definuje verbální komunikaci jako 

základní stavební kámen v tom smyslu, že nelze použít jen samostatná slova, ale je 

vhodné volit spíše věty. Teprve slovo dané do kontextu nám totiž umožňuje se 

vyjádřit a zajistit co nejpřesnější pochopení. Jde přitom jak o slovo mluvené, tak 

o slovo psané. 

2. Neverbální – definuje následně: má řadu složek (mimika, gesta, doteky, postoj 

těla, vzdálenost mezi účastníky komunikace a její změny pohledy, tón řeči, její 

hlasitost, rychlost, artikulace, modulace hlasu, ale také úprava zevnějšku, ve 

firemní rovině sem patří zvolený celkový grafický design, logo apod.). Význam 

nemá jen každý prvek mimoslovního vyjádření sám o sobě, ale je důležité si 

všímat celku, jsou-li mimoslovní projevy v souladu či nikoli, nejen mezi sebou, ale 

také ve vztahu ke slovnímu vyjádření k ostatním aktivitám sdělujícího subjektu. 

Nikdy nesdělujeme jen „holá fakta“. Vždy sdělujeme postoj k obsahu. Zda 

sdělované bereme vážně nebo zda se od obsahu distancujeme – to se dá vyčíst ze 

způsobu řeči, z dikce, výrazu obličeje, postoje a podobně. V tomto ohledu platí, že 

„nelze se nijak netvářit“. I takzvaná pokerová tvář sděluje: například neúčast. 

(Vebr & kol., str. 183) 

3. Činy – u činů zmiňuje, že je zde také nutné všímat si chování a jednání 

v souvislosti s verbálními a neverbálními projevy. (Vebr. & kol., str. 183) 

4. Vnitřní komunikace – probíhá uvnitř organizace. 

5. Vnější komunikace – probíhá z organizace navenek. 

6. Formální – bývá obvykle plánovaná a nepoužívá se jako veřejná záležitost. Častá 

bývá např. u přijímacího pohovoru. 
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7. Neformální – její výskyt je mnohem častější než právě formální komunikace, není 

potřeba žádná příprava. Jako příklad můžeme uvést nezávazné povídání. 

8. Ostatní druhy komunikace – empatická – znamená vcítění se do situace nebo 

pocitů druhého. Empatie nezbytně patří do komunikačního chování, v některých 

situacích či oblastech je přímo vyžadována. 
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2.1.3 Typy komunikace  

Podle Tureckiové
2
 se od komunikačních forem dále odlišují typy komunikace. Jedná se 

v zásadě o další členění komunikace, tentokrát zejména ve vztahu k situaci, v níž 

komunikace probíhá a na kterou současně působí, a pochopitelně taky k účelu (cíli) a 

efektu (výsledku) komunikace. Rozlišení komunikace na typy a doplnění prostředků, které 

jsou v jednotlivých typech komunikace používány, nám dále pomůže zpřesnit (zefektivnit) 

průběh komunikačního procesu, který -  jak již bylo několikrát uvedeno – tvoří 

samostatnou podstatu procesu leadership. 

Komunikaci v organizaci můžeme rozčlenit na různé typy například následujícím 

způsobem: 

 Komunikace přímá a zprostředkovaná – (tváří v tvář) komunikace se v něm člení 

na uvedené typy podle toho, zda účastníci komunikace mohou na svá sdělení 

reagovat okamžitě a bez použití nějaké technické pomůcky, nebo jestli tuto 

možnost nemají. Přímá komunikace navíc jako jediná umožňuje kombinovat 

veškeré formy komunikace a využívat okamžitou zpětnou vazbu jako v praxi 

nejúčinnější prostředek dosažení obecného cíle komunikace – totiž porozumění 

mezi účastníky komunikačního procesu. 

 Komunikace vnitřní a vnější – vnitřní komunikací se myslí komunikace uvnitř 

organizace a vnější veškerá komunikace, která jde z organizace ven. 

 Interpersonální, skupinová a masová komunikace – člení se podle počtu 

zúčastněných osob v komunikaci. Mezi interpersonální rozhovory můžeme 

považovat například rozhovor mezi lídrem a podřízeným pracovníkem, do 

skupinové diskuze patří např. skupinové řešení problémů, porady. Masová 

komunikace se liší od skupinové hlavně tím, že u skupinové komunikace má každý 

stejný prostor na vyjádření se k danému tématu, zatímco u masové většinou 

oslovuje jedinec větší množství lidí a něco jim sděluje. 

 Komunikace formální a neformální – formální komunikace je zachycena v jednání 

manažerů s klienty organizace. Neformální komunikací pak rozumíme rozhovor 

mezi dvěma přáteli, kolegy, kdy se může v hovoru vyskytnout např. nářečí. 

         

 

        

 

 

  

  

                                                           
2
 Tureckiová, 2007, str. 114, 115 
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2.2 KOMUNIKACE V ORGANIZACI 

Staré tzv. pyramidální manažerské systémy se jeví jako nepružné, zastaralé 

a nedemokratické. Autoři projektů a vedoucí týmů často přebírají manažerské 

kompetence. To znamená, že více lidí potřebuje a chce rozumět manažerským funkcím 

a manažerské komunikaci.  

Správná komunikace zajišťuje pět základních funkcí v organizaci:  

 Úkolovou pracovní funkci – dokončování úkolů a plnění termínů závisí na 

stálém, pravidelném komunikování. Nezbytná je dvousměrná (oboustranná) 

komunikace mezi vedením a zaměstnanci. To zaručuje, že práce bude prováděna 

efektivně a kvalitně. 

 Sociálně podporující funkci – v harmonické organizaci jsou zaměstnanci 

přátelští, kolegové se tak trochu stávají součástí individuálního, soukromého 

života. Taková organizace podporuje spokojenost, poskytuje programy výhod 

(společenské večery, společné výlety, zájezdy, sportovní aktivity, kluby). 

 Motivační funkci – plat je pouze jeden motivační stimul. Z hlediska 

komunikačního je celá řada důležitějších stimulů, které zaručují iniciativu 

a identifikaci pracovníků s úkoly, týmem a organizací. 

 Integrační funkci – pocit, že jsou zaměstnanci součástí určité komunity 

(v Japonsku je pracovní prostřední druhým domovem většině pracovníků). 

Důležitou roli hraje podniková kultura, značka, logo, týmové porady. Na 

odloučeném pracovišti podávají pracovníci nižší výkony. 

 Inovační funkci – lidé jsou spokojeni, když mají prostor pro inovaci. 

Současná doba je typická výraznými změnami v souvislosti s novými komunikačními 

technologiemi, globalizací, diverzifikací pracovní síly, autonomií konkurencí, dochází 

k organizačním změnám, pracuje se v týmech, organizace se musí přizpůsobovat 

měnícím se podmínkám (učící se organizace, je nutné rozumět změnám v chování) 

a mění se také s mírou připravenosti manažerů na komunikační interakce, se zvyšující 

se mírou informovanosti a vyšší mírou redundance dat. Organizace ovlivňuje 

přirozenost komunikace, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Kontext 
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podnikového prostředí, podniková kultura a etika je úzce spjata se způsoby 

komunikace.
3
 

  

                                                           
3
 Mikuláštík, 2010, str. 118 
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2.2.1 Interní komunikace 

Je jednou ze součástí Public Relations. Zkoumá interní prostředí podniku, jedná se 

o komunikaci uvnitř podniku např. mezi zaměstnanci.  

Definice interní komunikace 

„Prostřednictvím interní komunikace společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby 

lépe rozuměli tomu, co se ve firmě děje, kam směřuje, jakou roli v ní hrají a chtěli tak 

přispět k firemním cílům.“ 
4
 

Cíle interní komunikace – jsou takové, jejichž naplněním firma dosahuje efektivní úrovně 

firemní komunikace: 

a) Zajištění informačních potřeb všech pracovníků firmy a informační propojenost firmy 

zohledňující návaznost a koordinaci procesů. 

b) Zajištění vzájemného pochopení a spolupráce na základě dosažení porozumění ve 

společných cílech (mezi managementem firmy a zaměstnanci, mezi manažerem a jeho 

týmem, mezi týmy a pracovníky navzájem). 

c) Ovlivňování a vedení k žádoucím postojům a pracovnímu chování pracovníků, 

zajištění stability a loajality pracovníků. 

d) Neustále dodržování zpětně vazby a zavádění zjištěných poznatků do praxe – neustálé 

zdokonalování komunikace uvnitř firmy. 

e) Správná informovanost buduje důvěru u zaměstnanců. Pracovníci potřebují dostávat 

jasné, nematoucí a nezkreslené informace. Nutností je také dodávat pozitivní 

informace pro posilování pozitivní image firmy. 

Náplň interní komunikace 

Prostřednictvím interního PR firma tedy nejen informuje pracovníky, ale i ovlivňuje jejich 

názory, postoje, pocity a mění chování zaměstnanců. Náplní interního PR je nejen 

informování zaměstnanců o jejich pracovních úkolech, ale i o strategických prioritách 

firmy, o úloze, jakou mají při jejich realizaci, a posilování jejich motivace. Motivovaní 

zaměstnanci, u kterých firma buduje důvěru, se stávají loajálními zaměstnanci. Vnitřní 

motivace u zaměstnanců je velice důležitá, tito zaměstnanci jsou ochotni pracovat více 

a lépe v zájmu firmy. Interní PR je trvalá aktiva spojená s budováním firemní identity. 

                                                           
4
 Internetová stránka www.institutik.cz  
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Nedílnou součástí interního PR je zpětná vazba. Ta kontroluje veškeré interní aktivity 

a s její pomocí se dá určit, zdali firma komunikuje efektivně a správně. Na základě zpětné 

vazby může docházet k obrovským posunům ve firmě a také se díky zpětné vazbě dá 

předcházet různým konfliktům. Aby management získal efektivní zpětnou vazbu, musí 

dlouhodobě komunikovat se zaměstnanci a vytvářet si důvěru. Zaměstnanec, který nemá k 

managementu firmy důvěru a není loajální, nikdy nepodá kvalitní zpětnou vazbu ať 

z důvodu strachu, nebo se mu jen nebude chtít. Správně fungující interní PR se projevuje 

celkovou spokojeností zaměstnanců s jejich podnikem. Zaměstnanci jsou hrdí na podnik, 

ve kterém pracují a šíří jeho dobré jméno. Zaměstnanci jsou vůči firmě loajální a firma se 

stává stabilní. 

Proces interní komunikace: 

 monitoring názorů a postojů, 

 analýza stavu a rozbor faktorů ovlivňující postoje zaměstnanců, 

 vypracování postupů, plánů a harmonogramů konkrétních akcí, 

 realizace jednotlivých aktivit, 

 zpětná vazba, upřesňování dalších postupů. 

Monitoring postojů a názorů se provádí pomocí různých průzkumů a anket mezi 

zaměstnanci, pohovorů a hodnocením ze strany zaměstnanců, které slouží pro vyjádření 

jejich názorů. Dobrým způsobem jsou oboustranné diskuze a firemní neformální setkání. 

Například Japonci mají ve zvyku se po práci setkat s kolegy i s vedením, kde mohou 

neformálně hovořit o různých problémech ve firmě. Uvolňuje to atmosféru a buduje 

vztahy. 

Komunikační mix interní komunikace 

Komunikační mix (reklama, Public Relations, podpora prodeje, direct marketing a osobní 

prodej) se ve většině případů využívá ke komunikaci směrem ven, tedy směrem 

k zákazníkům. Komunikační mix interní komunikace se pouze liší v zaměření na jinou 

cílovou skupinu, a to na zaměstnance. Produktem je potom práce, stabilní zázemí, jistoty 

a nejrůznější bonusy. 

Reklama: Propagace nových kampaní, nových zaměstnaneckých výhod, pozvánka na 

firemní akci na nástěnkách, na intranetu nebo ve firemním časopise. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
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Podpora prodeje: Dostatek materiálu pro novinky a změny, marketingové materiály 

a předměty při speciálních kampaních, interní školení, slevy pro nákup firemních  

i mimofiremních produktů a služeb. 

Public Relations: Pravidelné firemní mítinky a sportovní či společenské akce, pravidelná 

hodnocení, pochůzky manažerů, pravidelná zpravodajství o úspěších firmy a obecné dění 

ve firmě na intranetu, e-mailem nebo do podnikového časopisu. 

Sponzorování: Zaměstnanecké výhody, příspěvky na kulturu a sport, sportovní firemní 

tým a firemní oblečení. 

Přímý a interaktivní marketing: Zpravodajství, intranetové prezentace, on-line kontakt, 

letáky propagující změny nebo nové produkty. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sponzoring
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2.2.2 Formy a prostředky komunikace v organizaci 

Komunikační prostředky mohou být využívány více či méně efektivně, a to především 

vzhledem k celkové komunikační situaci a ve vztahu ke konkrétním komunikačním cílům. 

Nelze tedy jednoznačně určit, které z nich jsou obecně (univerzálně) nejúčinnější. Platí 

ovšem, že základním typem komunikace lídra je komunikace přímá, která jako jediná 

umožňuje využívání a kombinaci všech základních forem komunikace a ve spojení se 

základními a rozvinutými komunikačními dovednostmi se stává mocným nástrojem 

osobního i organizačního leadershipu. Komunikační prostředky, které jsou s ní nejčastěji 

spojovány, jako je rozhovor lídra s jednotlivými členy skupiny a skupinové diskuze, patří 

také mezi ty, které manažeři i lídři nejčastěji zařazují mezi prostředky, jež se jim nejvíce 

osvědčuje nejen v „rutinních situacích“, ale také zejména v období změn nebo krizí. 

Chceme-li v organizaci zefektivnit proces komunikace, je nezbytné zamýšlet se také nad 

účinkem používaných komunikačních prostředků a nad možnostmi kombinací 

jednotlivých forem, typů a prostředků komunikace. Primárním kritériem je přitom cíl 

komunikace – a to jako obecný (dosažení porozumění), tak také cíle specifické – vztažené 

k účastníkům komunikace, jimž je sdělení určeno (obsah komunikace jeho přizpůsobení 

příjemcům). Mezi faktory, kterými lze vyhodnocovat konkrétní komunikační situaci a na 

základě toho volit nejvhodnější typy a prostředky komunikace, patří především: 

 Požadavky na rychlost a přesnost přenosu sdělení,  

 Stupeň podpory, kterou poskytuje lídr svým spolupracovníkům v procesu 

komunikace (podpora vztahu a následujícího výkonu), 

 Motivace účastníků ke komunikaci (projevená v jejich ochotě k rozvoji výkonnosti 

a posílení vztahu důvěry).
5
 

Řízení je bez komunikace naprosto nemožné. V každé organizaci musí být tedy vytvořen 

jistý komunikační rámec, systém pravidel. 

Dnes je již také nezbytné zabezpečit organizaci moderními komunikačními prostředky. 

Moderní komunikační technika je brána za jeden z pilířů globalizace. Musíme však 

upozornit na to, že tyto prostředky komunikace zásadně mění interní komunikaci ve firmě. 

Lidé si často místo toho, aby si sdělili informace mezi sebou z očí do očí, napíšou raději  

                                                           
5
 Tureckiová, 2007, str. 78 
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e-mail a řeší vše v klidu v prostředí své kanceláře. Ne vše se však dá touto cestu řešit, 

proto je nutné zvážit, jaká je závažnost daného problému (situace). 
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2.2.3 Bariéry v komunikaci 

Abychom porozuměli, musíme naslouchat. Aktivní poslouchání pomáhá prolomit ledy. 

Umíme-li při tom vhodně použít i vtip a humor, je to jeden z nejlepších prostředků 

k odstranění bariér. Můžete použít i jakési podpůrné chování. Znamená to, že lidem 

umožníte, aby se ve vaší přítomnosti cítili příjemně. Je důležité odstranit co nejvíce 

odlišností, například svou osobní image, způsob chování, styl vyjadřování i neverbální 

projevy.  

Bariéry v komunikaci dělíme na vnitřní a vnější. Na vnitřní bariéry působí hlavně naše 

vrozené chování, které nabýváme například výchovou, vývojem. Mezi vnější bariéry pak 

řadíme například neznámé prostředí, další třetí osobu, hluk či jiné rušivé aspekty. 

 

Khelerová (2010) 
6
rozděluje bariéry v komunikaci následně: 

1. Čas: Při časovém stresu je komunikace velmi rychlá a dochází k taktickým chybám. 

Není prostor pro navázání vztahu, aktivní naslouchání ani kladení otázek. 

2. Porozumění: Partneři vidí věc ze svého pohledu. Závisí i na znalostech, jak je 

problém chápán. Na základě neznalosti věci může dojít ke konfliktu. 

3. Předsudky: Někdo slyší jen to, co chce a odmítá změnit názor. 

4. Nepozornost: Některý z partnerů může být z nejrůznějších důvodů nesoustředěný. 

Nedokáže tedy aktivně naslouchat a utíkají mu informace. Často je to i projev 

nezájmu. 

5. Odlišný způsob vyjadřování: Některá slova mají různý význam nebo, zejména 

v odborném jazyce, se používají výrazy, které nemusí být partnerovi srozumitelné. 

I v tomto případě výměna informací vázne. 

Každá bariéra znamená překážku. Jedná se o chyby, kterých se lidé dopouští a které brání 

v efektivní komunikaci, nedokážeme něco vysvětlit, sdělit tak, aby to druhý pochopil, 

vyjádřit se. Jednou z hlavních příčin těchto bariér je nedostatečná slovní vybavenost 

odesílatele nebo přijímatele. Další příčinou bariéry v komunikace může být nervozita, 

strach, stres. Ne každý má dar mluvit, natož např. před mnoha lidmi, takže začne působit 

                                                           
6
 Khelerová, 2010, str. 37 
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nervozita, strach, že něco zkazíme, nedostatečná připravenost. V dnešní době je naštěstí 

mnoho kurzů, kam se může každý přihlásit a svůj problém řešit a zbavit se jej. 
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3. DELEGOVÁNÍ 

Manažer může vymezený rozsah pravomocí a odpovědností delegovat na jinou, zpravidla 

podřízenou. Některé z činností mohou být delegovány formálně – písemným pověřením, 

organizačním či podpisovým řádem, jiné určeny ad hoc příkazem apod. Umění vhodně 

delegovat patří k důležitým dovednostem manažera: 

- Manažer nemůže předávat nižší instanci kompetence, které byly jednoznačně 

delegovány jemu a za které jednoznačně odpovídá, stejně tak není vhodné si ponechat 

k řešení problémy či úkoly, které manažer dobře zvládne, a nepopulární, rizikové 

úkoly delegovat podřízeným. 

- Manažer by neměl následně zasahovat do řešení úkolů, které delegoval podřízeným, 

neměl by svévolně přebírat zpět do své kompetence úkoly, které delegoval (kromě 

případů, kdy podřízení dané úkoly evidentně nezvládají a kdy je ohroženo včasné 

splnění termínů). Tato zásada plně neplatí v mimořádných situacích. 

- Manažer odpovídá za chyby svých spolupracovníků, pokud: 

a) jasně nevytyčí cíle, kterých mají dosáhnout, 

b) jim nesdělí všechny potřebné informace, 

c) nekontroluje průběh procesů, které k splnění cílů vedou. (Vebr & kol., str. 129)
7
 

Delegování je předpokladem vnitřní strukturace. Dělba kompetencí je zpravidla 

záležitostí dlouhodobější. Má-li být uskutečněna smysluplně, je třeba přesně vymezit 

kompetence (útvaru, pracovníka) a poté jim přiřadit příslušné pravomoci 

a odpovědnosti, určit úkoly nebo formu zadávání úkolů, stanovit, jaké výsledky jsou 

na daném místě očekávány. Vymezené působnosti k stanoveným úkolům musí být 

přiřazeny příslušné pravomoci a musí být v souladu s odpovědnostmi.
8
 

Delegování = dělba kompetencí podporuje samostatnost pracovníků, rozvíjí jejich 

zodpovědnost a hlavně může mít pro samotného pracovníka významnou motivační 

hodnotu. Je však třeba brát zřetel na dovednosti každého pracovníka, zda delegovaný 

úkol zvládne a není nad jeho kompetence. To by mělo v tomto případě negativní 

dopad na splnění úkolu. Manažer by měl vědět o dovednostech svých zaměstnanců 

a delegovat úkoly tak, aby byly včas a kvalitně zpracovány a nevedly k zbytečným 

stresům. 

                                                           
7
 Vebr & kol., 2011, str. 129 

8
 Vebr & kol., 2011, str. 223 
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Máme tyto typy delegování: 

Tvrdé delegování – představuje způsob, kdy úkol zadáváte velmi přesně (je třeba jít 

do velkých podrobností, včetně způsobu převzetí práce), stanovit jednoznačný způsob 

provedení, postup a určit termín splnění. Pro tvrdé delegování je vhodnější písemné 

zadání s velkým rozsahem informací. Vyžaduje více kontroly a sledování. Četnost 

kontaktů je třeba naplánovat. 

Měkké delegování – vychází z volného průběhu plnění úkolu. Pracovníkovi 

stanovujete pouze termín splnění úkolu a předáte mu jeho zadání. Zadání může být 

provedeno i ústně. Záleží na vzájemných vztazích, velikosti úkolu a firemní kultuře. 

Četnost úkolů je individuální a pro sledování lze použít koučing. 

Koučing – představuje velmi účinný prostředek při podpoře zaměstnanců, aby byli 

schopni vykonávat náročné úkoly a řešit složité problémy. Koučing je založen na 

partnerství mezi koučem a koučovaným. Koučovat můžete jednotlivce i skupiny. 

Jedná se o jednu z nejúčinnějších metod, jak se efektivně učit prostřednictvím 

vykonávání konkrétní činnosti. Zaměstnanci se mohou pod vedením kouče učit 

z vlastní zkušenosti, aniž by nabývali nežádoucích návyků nebo nerelevantních 

zkušeností. Koučování nabízí efektivní zpětnou vazbu na všechny vykonávané 

činnosti a usnadňuje dosahování cílů. Koučování je profese a neměli by ji vykonávat 

neproškolení manažeři. (Lojda, str. 68)
9
 

Hlavní cíle delegování: 

1. růst kompetencí podřízených pracovníků, 

2. zlepšování efektivnosti organizace, 

3. pozitivní vliv na organizační kulturu, 

4. motivace podřízených pracovníků. 

                                                           
9
 Lojda, 2011, str. 68 
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Principy delegování 

K efektivnímu delegování je zapotřebí kvalitních a vhodných zaměstnanců. Základem 

pro úspěch jsou lidské zdroje. Manažer musí jasně a zřetelně zaměstnanci vysvětlit, co 

se po něm žádá u delegovaného úkolu a jak má vypadat konečná podoba 

vypracovaného úkolu. Zaměstnanec si musí úkol projít, zamyslet se nad jeho řešením 

a poté si dát s manažerem další schůzku, aby se zjistilo, zda se ve všem pochopili  

a bude vše v pořádku vypracováno a včas odevzdáno. 
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3.1 Význam delegování 

Pokud se zeptáme manažerů na význam delegování pro řídící činnost, naprostá většina 

oslovených má jasno o nezbytnosti a významu předávání pravomocí podřízeným či kolegům. 

Pokud se ptáme dál, jakým způsobem se daří manažerům delegovat, nejsou již jejich 

odpovědi tak optimistické. Naprostá většina manažerů ví přesně, jak delegovat, co lze a co 

nelze delegovat a komu, ale ve skutečnosti tuto manažerskou techniku ve vlastní praxi příliš 

nevyužívají. Delegování totiž není pouhým řemeslným nástrojem řízení, ale je základní 

podstatou či přímo filosofií managementu v duchu teze: „Manažer dosahuje svých cílů 

prostřednictvím druhých lidí.“ 

Delegování lze realizovat především tam, kde management preferuje týmovou práci a vedoucí 

má pod sebou dostatečný potenciál kvalitních pracovníků, které si sám vychová. Základním 

principem úspěšného delegování je dosažení stavu, kdy je tým složený z pracovníků, kteří 

jsou často schopnější než jejich manažer. Manažer pak může lépe rozdělovat kompetence 

podle individuálních kvalit pracovníků a sám má více prostoru věnovat se podstatnějším 

cílům. Jeho úkolem je pak spíše definovat cíle, napomáhat se zajištěním a rozdělením zdrojů, 

motivovat pracovníky a průběžně kontrolovat plnění dílčích cílů. Způsob, jakým jeho tým 

dojde k řešení, může být pro dobře delegujícího manažera relativně podružný. 

Manažeři často zaměňují delegování s prostým úkolováním podřízených, případně definují 

podřízeným míru jejich odpovědností, ale už je nevybavují patřičnými pravomocemi. 

Opačným a snad ještě závažnějším problémem je delegování nepřiměřené míry odpovědnosti 

a kompetencí bez ohledu na schopnosti či potenciál pracovníka. 

Delegování musíme chápat jako dlouhodobý proces, při němž manažer vkládá důvěru ve 

svého podřízeného nebo kolegu, kterého postupně testuje zvyšující se náročností svěřených 

odpovědností a současně ho vybavuje stále rozsáhlejšími pravomocemi. Vše má svůj čas, 

proto je třeba chápat delegování jako investici do pracovníka, jejíž návratnost se může 

projevit až po delší době. Delegování někteří autoři definují vcelku jednoduše jako proces 

pověřování řízených pracovníků odpovědností za pracovní aktivity. 
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V našem širším pojetí chápeme delegování nikoliv pouze jako předávání pravomocí, ale také 

jako nástroj motivování a rozvíjení pracovníků. Delegování chápeme rovněž jako specifickou 

sociální aktivitu, která je založena na kvalitní formě komunikace manažera s podřízenými či 

kolegy. Nezbytnou podmínkou pro úspěch procesu delegování je především sama osobnostní 

struktura manažera, která se odráží nejen ve stylu vedení, ale i v prosazování jeho formální 

a neformální autority. 
10

 

 

  

                                                           
10

 Cipro, 2009, str. 12, 13 
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3.2 Pravidla pro delegování 

Pravidlem pro správnou a efektivní delegaci zadaného úkolu je hlavně výstižně 

a srozumitelně definovat daný úkol. Analyzovat svou práci, plánovat, zadat úkol správným 

a kompetentním pracovníkům, zvolit ten správný způsob zadání úkolů, aby jej pochopily obě 

strany a došlo tak k úspěšnému dokončení úkolu. V neposlední řadě je třeba být 

delegovanému přiměřenou podporou. Delegovaný musí jasně pochopit, co se po něm žádá, 

jaké jsou stanovené cíle zadané práce, kolik má času na splnění a pokud bude mít nejasnosti, 

musí vědět, že se má na koho obrátit a zeptat na další okolnosti popřípadě nejasnosti při 

řešení. Úkol by měl odpovídat jeho získaným dovednostem, manažer by neměl delegovat 

úkol, který je pro vybraného pracovníka příliš složitý a neodpovídá jeho dovednostem 

a kompetencím, proto je nejdůležitější samotný výběr delegovaného pracovníka. 

Otázka „jak delegovat“ předpokládá znalost silných a slabých stránek pracovníků a  jejich 

pracovní motivaci. Z  efektivního delegování profituje manažer, zaměstnanec i firma. 

Přínosem je pak vyšší produktivita práce, více času na plánování, zpracování nových 

myšlenek, snazší hodnocení pracovníků, vyhnutí se stagnaci a více času na kontrolu. 

Základní pravidla delegování. 

Při uplatnění techniky delegování se v podstatě jedná o odpovědi na otázky: 

CO? 

 Co všechno je třeba udělat? 

 Jaké dílčí úkoly se konkrétně musejí vyřídit? 

 O jaký výsledek usilujeme? 

 Jaké odchylky jsou přijatelné? 

 Jaké obtíže se dají očekávat? 

 

KDO? 

 Kdo je nejvhodnější pro realizaci toho kterého úkolu nebo činnosti? 



32 
 

 Kdo se má ještě podílet na realizaci? 

PROČ? 

 Jaký účel má činnost nebo úkol? 

 Co se stane, když se úkol nedokončí nebo provede nedostatečně? 

JAK? 

 Jak postupovat při realizaci? 

 Jaké postupy jsou nejlepší? 

 Jaké předpisy, směrnice a jiné normy musejí být dodrženy? 

 Koho je třeba informovat? 

 Jaké náklady si mohu dovolit? 

ČÍM? 

 Jaké pomůcky budeme potřebovat? 

 Čím musím podřízeného vybavit? 

 Jaké podklady a jakou dokumentaci bude potřebovat? 

KDY? 

 Kdy se má (musí) začít s realizací? 

 Kdy se má (musí) realizace dokončit? 

 Jsou nějaké průběžné termíny, které je třeba dodržet? Jaké? 

 V jakých termínech chci být informován o průběhu? 

 Kdy musím sám provést průběžnou kontrolu? Jaké jsou kritické body?  

Jako první otázku si manažer musí položit, CO delegovat?  Ne každý úkol může „předat“ 

podřízeným pracovníkům, musí projít procesem plánování a výběrem. Správný manažer by 

měl mít zmapované veškeré informace o svých pracovnících, jaké mají dovednosti, motivaci, 
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pracovní nasazení. Poté, jakmile projde těmito procesy, si může pokládat další otázky, které 

by měly zúžit výběr pracovníků až k tomu jednomu – správnému a kompetentnímu. 
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3.3 Výhody a nevýhody delegování 

1. Výhody 

 motivace pracovníků – pracovníci mají možnost ukázat, co se za celou dobu naučili 

a projevit své dovednosti s možností seberealizace, 

 hodnocení pracovníků – usnadňuje hodnocení svých podřízených, pozná, který 

pracovník by si zasloužil lepší post anebo naopak, nebo který pracovník si zaslouží 

odměnu, 

 nové nápady – pracovníci mohou vnést do organizace řešení úkolů novým a někdy 

i lepším a efektivnějším způsobem, 

 úspora času. 

2. Nevýhody 

 nedůvěra manažerů ke svým pracovníkům – nízká míra delegace úkolů podřízeným, 

 výběr nesprávného pracovníka – úkol je proveden nekvalitně, s časovým zpožděním, 

 nedodržování průběžné kontroly při výkonu delegovaného úkolu, 

 špatná formulace zadaného úkolu manažerem zaměstnanci. 

Delegování není zatím natolik rozšířené, zatím převážně funguje, že si veškerou práci 

vypracuje manažer sám. Ovšem není radno zapomínat, že delegování sebou přináší mnoho 

výhod a manažer tak má možnost více poznat své zaměstnance, jejich kvality a talent, umění 

naslouchat a chápat. Zaměstnanci delegaci berou jako vstřícný krok, aby se mohli projevit 

a ukázat, co v nich opravdu je. 
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4. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

Představuje oblast řízení, která se zabývá konkrétně jednotlivými pracovníky. Specifikovat 

personální řízení a přesněji charakterizovat jeho obsah, vyžaduje zvážit, co přesně může 

označovat – v různých kontextech totiž může mít různý význam. 

Personální řízení: 

 je jednou z oblastí řízení v systému organizace, 

 je specifickou oblastí činností orientovaných na člověka v organizaci, zajišťovaných 

odborníky – personálními specialisty (personálními útvary), 

 personální řízení je součástí práce každého vedoucího pracovníka. 

Cílem personálního řízení je optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich vložených 

k dosahování cílů organizace, a současně vytváření předpokladů ke spokojenosti pracovníků 

s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání jejich identifikace s cíli 

organizace. Systém práce s lidmi musí zahrnovat všechny souvislosti jejich pracovní činnosti. 

Organizace se vzájemně liší přístupem k personálnímu řízení, o němž vypovídá jeho 

postavení v systému řízení organizace a úroveň personální práce (rozsah a kvalita 

realizovaných personálních činností). Personální řízení je dynamickou, komplikovanou 

a citlivou oblastí řízení organizace. 

V personálním řízení se uplatňuje značný objem poznatků řady disciplín, které tvoří jeho 

multidisciplinární základ, zejména poznatky teorie řízení, managementu, teorie organizace, 

organizačního chování, psychologických a sociologických disciplín, práva, ekonomie, 

politologie, andragogiky a etiky. Personální řízení je svázáno s podnikovou ekonomikou, 

využívá matematiku a statistiku, informační technologie, poznatky ekologie, technických 

oborů atd.
11

 

 

  

                                                           
11

 Kociánová, 2012, str. 9 
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4.1 Základní činnosti personálního řízení 

Mezi základní činnosti personálního řízení řadíme: 

1. Vytváření a analýza pracovního místa 

- Definování pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí a odpovědnosti 

a spojování těchto úkolů, pravomocí a odpovědnosti do pracovních míst, pořizování 

popisu pracovních míst, specifikace pracovních míst. 

2. Personální plánování 

- Plánování potřeby pracovníků, počtu, kvalifikovanosti, specifikace požadovaných 

dovedností, plánování personálního rozvoje. 

3. Získávání a výběr pracovníků 

- Příprava a zveřejňování informací o volných pracovních místech, příprava formulářů 

a dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání, určení metod pokrytí potřeb 

pracovníků, zahrnuje metody získávání pracovníků, výběru pracovníků z vnějších 

i vnitřních zdrojů organizace. 

4. Rozmisťování pracovníků 

- Zařazení do pracovních funkcí, přesuny pracovníků uvnitř organizace, povýšení, 

ukončení pracovního poměru. 

5. Hodnocení pracovníků 

- Příprava formulářů, časového plánu hodnocení, hodnocení pracovního výkonu, 

hodnocení nároků jednotlivých prací a funkcí pro podnikové katalogy prací a tarifní 

systémy. 

6. Odměňování 

- Tvorba nástrojů pracovní motivace. 

7. Vzdělávání pracovníků 

- Plánování, organizace, vyhodnocování výsledků účinnosti vzdělávání, mapování 

nabízených programů pro vzdělávání. 

8. Pracovní vztahy 

- Jednání zaměstnavatelů s představiteli zaměstnanců (odborů), příprava jednání, dohled 

na dodržování pracovněprávních předpisů a závazků, spolupráce s úřady práce, 

zaměstnanecké a mezilidské vztahy, sledování agendy stížností, otázky zvládání 

konfliktů a komunikace v organizaci. 
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9. Personální informační systém 

- Zjišťování a analýza dat pracovních míst zaměstnanců, pracovníků a jejich práce, 

mezd a sociálních záležitostí. 

10. Péče o pracovníky 

- Tj. pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, organizace sociálních 

služeb pro zaměstnance (stravování), kontrola pracovních podmínek. 

11. Průzkum trhu práce 

- Analýza pracovních sil na trhu práce a poptávky po nich. 

12. Zdravotní péče o pracovníky 

- Vycházejí ze zdravotního programu organizace a zahrnují pravidelnou kontrolu 

zdravotního stavu pracovníků. Vyčlenění zdravotní péče z celkové péče o pracovníky 

je výrazem toho, že si organizace uvědomují problémy ztráty způsobené pracovní 

neschopností pro nemoc či úraz a význam dobrého zdravotního stavu pracovníků pro 

naplňování cílů organizace. 

13. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků 

- Především jde o striktní dodržování ustanovení zákoníku práce a jiných zákonů 

týkajících se zaměstnávání lidí, práce, odměňování či sociálních žádostí. Stále více 

pak jde o dodržování zákona zakazující jakoukoliv diskriminaci při zaměstnání, 

hodnocení či odměňování pracovníků na základě jejich pohlaví, věku, národnosti, 

náboženství, politické příslušnosti, sexuální orientace apod. Zmíněná personální 

činnost nemá za úkol chránit pracovníky, ale chrání i organizaci před právními 

důsledky nedodržování nějakého pracovněprávního předpisu nebo porušování 

lidských práv. 

Celkové množství vykonávaných činností záleží na velikosti organizace. Malé firmy si 

provádějí tyto činnosti samy, avšak mohou se takto dopouštět mnoha chyb, bohužel jim ale 

většinou finanční situace neumožní využít možnosti externí firmy. Velké organizace mají svůj 

celý personální úsek, který se dále může dělit na další personální oddělení, které se pak 

zabývají dalšími souvisejícími činnostmi. 

 

 

 



38 
 

4.2 Interní komunikace 

Interní komunikací se rozumí komunikace uvnitř organizace. Bývá často opomíjenou 

a chybně vedenou složkou komunikace, o to víc je však důležitou součástí vzájemného 

zefektivnění dorozumívání. Má byt vedena tak, aby byla zajištěna dobrá funkčnost 

a perspektivnost napříč daným kolektivem. 

Podle Vymětala (2008) vnitropodniková komunikace plní v prostředí organizace tyto 

základní funkce: 

 umožňuje spoluzaměstnancům výměnu potřebných informací, 

 napomáhá rozlišení členů organizace od nečlenů,  

 umožňuje informovat zaměstnance a manažery o cílech organizace a jejich 

průběžném plnění, 

 umožňuje přesvědčit zaměstnance a manažery o cílech organizace a způsobech 

jejich dosažení, 

 stimuluje zaměstnance a manažery k hledání a nacházení nových řešení 

a postupů ve smyslu plnění strategických cílů organizace.  

V organizaci musí komunikace fungovat ve všech směrech. Interní komunikace se tak 

stává důležitým nástrojem, který podporuje vyhovující pracovní prostředí, jež 

napomáhá efektivně dosahovat stanovených cílů. 

Interní komunikace je tak jedním z hlavních projevů firemní kultury. Zpětná vazba 

této komunikace se pak projevuje oživováním a dynamizací kultury a ovlivňováním 

pracovního jednání všech členů organizace, vedoucím v konečné fázi k podpoře 

trvalého rozvoje. Správná komunikační strategie předpokládá dvojí znalosti: znalost 

toho, co se v lidech děje a jak se vyvíjejí jejich postoje (postoj ke změnám, monitoring 

nálad a analýza postojů jako zdroje interních informací) a znalost psychologických 

a sociálních mechanizmů (působících na vznik a změnu postojů). Největším 

problémem interní komunikace je iluze, že jí bylo dosaženo! Pro interní komunikaci 

v organizaci jsou důležité tři klíčové faktory: 

 nejde jen o informace, ale o postoje a důvěru, 

 záleží na každém manažerovi - jeho pozitivním postoji, vstřícnosti 

a komunikačních dovednostech,  
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 mimořádný význam efektivní interní komunikace v období přípravy zásadních 

změn v organizaci. 
12

 

 

  

                                                           
12

 Vymětal, 2008, str. 263 
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5. STŘEDNÍ MANAGEMENT 

Zahrnuje velmi početnou a rozmanitou škálu řídích pracovníků. Rozhodnutí středního 

manažera přímo ovlivňuje řízený útvar či jednotku. 

Střední management je odpovědný za provádění plánů top managementu, určuje 

pravomoci a odpovědnosti, dozírá na plnění cílů stanovené vrcholovým 

managementem. Z časového výhledu se střední management zabývá především 

plánováním střednědobým, může být označován také jako taktický management. 

Střední management je skupina pracovníků, která má ve společnosti velice těžkou roli. 

Ocitá se mezi vrcholovým vedením a řadovými pracovníky, nemůže ovlivnit strategii 

ani zásadní rozhodnutí. 

Podle Jandy (2011)
13

 přijde-li vrcholový management s novým postupem, musí 

střední management tento postup dopracovat tak, aby byl použitelný pro pracovníky 

nižších stupňů. Při tomto zpracování se vyskytne mnoho práce, o které top 

management ani neví. Když střední management přednese novoty nižším 

pracovníkům, setká se s odporem a kritikou, dostává se do konfliktu. Pracovníci 

středního managementu musí řešit vzniklou situaci a postavit se za to, co sami 

vymysleli, a ještě tomu musí porozumět, aby to byli schopni kvalifikovaně předat. 

 Na středním managementu závisí funkčnost a inovace firmy.  

 Střední management je rozhodující silou v zavádění nových postupů. 

 Střední management je nárazníkem, do kterého vráží obě strany. 

Zde je shrnuto a vyzvednuto to, jak si střední management vlastně stojí v samotné 

organizaci. Stojí mezi dvěma břehy, kdy z každé strany musí čelit nástrahám. Zatímco 

vrcholový management požaduje kvalitní plnění delegovaných pravomocí 

a odpovědností, střední management musí danou situaci zvládnout tak, aby byla 

pochopitelná pro ostatní pracovníky, navíc musí být také připravený na vlnu kritiky 

a nespokojenosti, která může z řad pracovníků přijít. Zůstává otázkou, zda je střední 

management dostatečně oceňován, díky jeho důležitému postavení ve firmě. 

  

                                                           
13

 Janda, 2011, str. 116, 117 
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5.1 Funkce středního managementu 

Mezi prvotní funkci středního managementu patří zaměření na inovaci. Top 

management sdělí svou představu, proč by nemohlo být něco ještě lepšího, než je to 

teď, a střední management musí vymyslet jistý „zlepšovák“, aby bylo fungování ještě 

efektivnější, než je doposud. 

Následuje druhá funkce – oznámení inovace ostatním zaměstnancům. Zde může dojít 

ke konfliktu, protože zaměstnanci jsou již zvyklí na chod organizace a můžou se bránit 

chystaným inovacím. Tady se také rodí kritika a nesouhlas s praktikami středního 

managementu.  

Střední management si musí nastudovat danou inovaci (situaci) tak, aby jí sám velice 

dobře rozuměl a mohl ji publikovat dále ostatním pracovníkům. Musí být připravený 

na vlnu dotazů, které mohou přijít, aby mohl kvalifikovaně a bez váhání odpovědět. 

Navíc zde v této fázi se musí sám zaměstnanec středního managementu ujistit, že 

inovace je správná, konstruktivní a efektivní do budoucna. 

Jak již bylo zmíněno, střední management stojí mezi dvěma břehy a musí vyjít vstříc 

a zavděčit se oběma stranám. Musí vyřešit veškeré konflikty a nedostatky, bohužel se 

to někdy brává jako samozřejmost a ocenění těchto lidí jde stranou, nebo není 

dostatečné.  
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5.2 Získávání a výběr zaměstnanců středního managementu 

Před samotným výběrem zaměstnanců se musí zhodnotit, koho organizace přesně 

hledá, jaké budou požadavky na vzdělání, praxi a kolik nových zaměstnanců bude 

potřeba přijmout. 

Podle Armstronga
14

 by obecným cílem získávání a výběru zaměstnanců mělo být získat 

s vynaložením minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu zaměstnanců, 

která je žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. 

Získávání a výběr pracovníků můžeme rozdělit do tří fází: 

 jasná definice požadavků (specifikace pracovního místa, požadavky 

a podmínky pracovního místa), 

 nalákání uchazečů (zadání inzerátů), 

 výběr nových/nového zaměstnanců/zaměstnance  – roztřídění životopisů, 

pozvánky na pohovory, hodnocení uchazečů, testy, příprava pracovních smluv. 

Při ucházení se na post středního managementu by uchazeči měli mít specifické 

vlastnosti a dovednosti, které budou potřebné k úspěšnému a efektivnímu vykonávání 

dané pozice. Mezi tyto vlastnosti patří:  

 strategické myšlení, 

 jistá dominantnost, 

 otevření novým nápadům. 

Strategické myšlení 

Ukazuje vyzrálost člověka, propojení teoretických poznatků s praxí. Někdy manažeři 

upřednostňují uchazeče po studiu, protože nemají žádnou praxi a mohou si tak své 

nové zaměstnance vychovat k obrazu svému. V této fázi jsou schopni jasně definovat 

cíl, analyzovat, zvolit správnou taktiku a plán. 

Dominantnost 

Dominance se dá definovat jako jistá průbojnost člověka. Dominantní osoba na sebe 

neustále upozorňuje a dává o sobě vědět. Potřebuje mít dohled na dané situace, dokáže 

přímo a jasně komunikovat. Nebojí se střetu či konfliktu. 

                                                           
14

 Armstrong, 2007, str. 343, 344 
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Otevřenost novým nápadům 

Ukazuje na potřebu stále získávat nové informace, i když to není zrovna povinné 

a nutné. Má potřebu zasahovat do dění, má svůj názor, je iniciativní. Rád se vzdělává 

a chce stále vědět něco nového, také rád radí ostatním zaměstnancům. 

Metod pro výběr pracovníků je velké množství a každá organizace má svůj systém 

výběru. Organizace mohou zadat hned několik typů inzercí na různá místa např.:¨ 

 na internet (pracovní portály, webové stránky dané organizace), 

 do novin, 

 do rozhlasu, 

 na veletrhy pracovních příležitostí, 

 na úřady práce, 

 personálním agenturám. 
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5.3 Role a odpovědnosti středního managementu 

Podle Jandy (2011)
15

 kdo pracoval na pozici středního managementu, jistě si 

vzpomene na situaci, kdy s vypětím všech sil zajišťoval funkci svěřeného oddělení. 

Určitá forma uznání je tím, co každý střední manažer uvítá. A v té chvíli přichází 

zamyšlený šéf s tím, co bychom mohli ještě vylepšit. No to snad chce říct, že to dělám 

špatně? (Studená sprcha) 

Jedná se o rozpor. Na jedné straně musíte zodpovídat za funkci provozu, a na druhé 

straně tuto funkci stále podrobovat kritice a zlepšovat. Musíte vlastně kritizovat stále 

své „dítě“. 

Ono aby něco fungovalo, je vždy výsledkem velkého úsilí. Tak jako je mír výsledkem 

velmi zdařilé politiky a není náhodnou veličinou, výsledkem volného trhu, jak nám to 

tvrdí některé ekonomické organizace. 

Z této role může pramenit přirozený odpor ke změnám. Střední management má 

odpovědnost za chod firmy. Když se věc nepovede, zůstanou v zaměstnání přesčas 

právě členové středního managementu. Dostanou přímé i nepřímé vyhubování od lidí 

pod sebou a kritiku od lidí nad sebou pro svou neschopnost. Střední management je 

stále v ohrožení možnými konflikty. 

Nikdy se člověk nezavděčí všem. Někomu může daná změna vyhovovat a přijme ji, 

druhému zase ne a bude ji odsuzovat. Střední management se tedy vždy dostane svým 

způsobem do konfliktu, ovšem je to vždy na něm, jak se s danou situací popere a jak 

bude argumentovat na případné námitky. Pokud má člověk dar dobré 

komunikativnosti a výřečnosti, může obstát snáz, než člověk, který je zakřiklý 

a nedokáže dobře a věcně argumentovat. 

  

                                                           
15

 Janda, 2011, str. 117 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsem se rozhodla pro výzkum formou dotazníkového šetření, a to 

hlavně kvůli časovému nedostatku. Výzkum jsem rozdělila na dvě části, v první části 

jsem zkoumala způsoby komunikace na školách. Zde jsem poprosila ředitele 

základních škol, zda by mi umožnili, aby žáci byli alespoň jeden den (vyučovací) bez 

internetu a mobilních telefonů. Ředitelé byli vstřícní a poskytli mi celé dopoledne, 

tedy 5 vyučovacích hodin, kdy žáci byli bez jakéhokoliv připojení. Dotazníky byly 

odevzdány třídnímu učiteli – k výzkumu umožněna pouze 1 třída na škole. 

V druhé části jsem se věnovala výběrovému řízení na školách. Zaměřila jsem se na 

střední školy umělecké a sportovní, kde je výběr nových pedagogů poněkud specifický 

a v požadavcích na ně se trochu liší od klasických základních či středních škol. 

Cílem práce bylo zjistit, zda se děti umí stále bavit mezi sebou, aniž by k tomu 

potřebovaly např. mobilní telefony. V druhé části bylo za cíl zjistit, jak probíhá 

výběrové řízení a hlavně jaké kladou ředitelé požadavky na nové pedagogy. 

Celkem osloveno bylo 18 škol, z toho jich se mnou spolupracovalo 15.  

  



46 
 

1. Část výzkumu 

V této části udělám rozbor dotazníkových otázek na téma komunikace. 

1.) Jak žáci reagovali, když jste jim oznámili, že bude den bez internetu i mobilních 

telefonů? 

9 škol z 15 odpověděli, že reakce byla negativní 

6 škol z 15 pak odpovědělo, že žáci reagovali pozitivně 

 

 

Graf č. 1 

 

2.) Jak probíhaly přestávky (stačí popsat třemi větami)? 

Osm škol se jednotně shodlo, že byly klidné, žáci svačili, procházeli se po 

chodbách, komunikovali mezi sebou ve třídě. 

Vyskytly se také tři odpovědi, že si žáci pročítali učivo nebo vypracovávali domácí 

úkol zadaný na další den. 

Čtyři školy můj výzkum pojaly po svém a udělali pro své žáky program, kde se 

utužovaly vztahy v kolektivu. Měly přichystané různé úkoly, které žáci plnili 

společně, ve třech školách byli motivováni jedničkou do žákovské knížky a 

v jedné škole měli slíbené video místo jedné vyučovací hodiny (hudební výchova). 

Reakce žáků 

Pozitivně

Negativně
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Graf č. 2 

 

3.) Vy, jako učitelé, souhlasili byste, aby žáci nepoužívali ve škole internet (wifi 

v mobilním telefonu) nebo jej alespoň omezili? 

12 škol z 15 odpovědělo ano s dodatkem na omezení, není možné internet zcela 

vyloučit 

3 školy z 15 odpověděly ne 

 

Graf č. 3 

 

4.) Vzrostla v ten den komunikace mezi žáky? 

11 škol z 15 odpovědělo ano, žáci začali více mezi sebou diskutovat 

4 školy z 15 odpověděly ne, nepostřehly nárůst, spíše se vše udržovalo v klasickém 

dění jako kterýkoliv jiný den, akorát bez internetu 

Průběh přestávek 

Běžná
přestávka,ale bez
použití elektroniky

Studium

Vymyšlený
program

Názor učitelů na internet 
ve škole 

Ano

Ne
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Graf č. 4 

 

5.) Dnešní mládež je závislá na počítačích, myslíte si, že by se to mělo omezit a žáci 

by měli více komunikovat mezi sebou? 

U této otázky měly všechny školy jasno, 15 z 15 škol odpovědělo ano 

 

Graf č. 5 

 

6.) Jakmile jste zrušili zásadu odpojení od internetu, jaká byla reakce? 

9 škol uvedlo, že žáci neváhali a ihned vytáhli mobilní telefony a už vedli pohledy 

pouze do telefonů 

4 školy vyplnily, že děti využily společenských místností s počítači 

2 školy měly již konec výuky 

Nárůst komunikace 

Ano

Ne

Omezení 
internetu? 

Ano
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Graf č. 6 

 

7.) Dokázali by žáci vydržet bez počítače i déle, než jeden vyučovací den? 

12 z 15 škol odpovědělo ano, některé však s dodatkem, že se žáci netvářili dvakrát 

radostně 

3 z 15 škol odpovědělo ne 

 

Graf č. 7 

 

8.) Souhlasíte se zaváděním tabletu do škol, jako zdrojem výuky? 

7 z 15 škol odpovědělo ano 

4 z 15 škol odpověděly ne 

4 z 15 škol odpověděly ano i ne, záleží na efektivitě vyučování, zda by ji zlepšilo, 

či naopak; ale spíše se přikláněli k odpovědi ano 

Reakce dětí na zrušení dne 
bez internetu 

Připojení přes
mobilní telefony

Společenské
místnosti s pc

Jiná odpověď

Bez internetu déle než 1 
den? 

Ano

Ne
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Graf č. 8 

 

9.) Myslíte si, že komunikace o přestávkách upadá a nahrazuje ji právě mobil a 

aplikace s ním spojené? 

15 z 15 škol se shodlo na odpovědi ano 

 

Graf č. 9 

 

10.) Souhlasili rodiče s mým pokusem, aby byly děti jeden vyučovací den bez 

internetu a mobilů? 

10 z 15 škol odpovědělo ano 

5 z 15 škol odpověděly, že internet jim nevadil, ale na mobilu rodiče trvali, aby jej 

měly děti u sebe kvůli tomu, aby se mohly ozvat, kdyby se něco stalo 

 

Graf č. 10 

 

 

Tablety do škol? 

Ano

Ne

Jiná odpověď

Úpadek 
komunikace? 

Ano

Souhlas rodičů 

Ano

Jiná odověď
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11.) Zkoušeli jste žákům zajistit nějaký program např. na velkou přestávku nebo jste 

je nechali vlastnímu rozhodnutí, jak naložit s časem? 

4 z 15 odpověděly ano, měly připravený program 

11 z 15 škol zaškrtlo možnost ne 

 

Graf č. 11 

 

12.) Jak byste jako učitelé zhodnotili tento výzkum? 

8 z 15 škol odpovědělo, že byl přínosný 

2 z 15 škol nepocítilo žádnou změnu 

5 z 15 škol odpovědělo, že výzkum trval krátkou dobu 

 

Graf č. 12 

 

  

Program pro děti? 

Připravený
program

Vlastní
rozhodnutí

Byl pro Vás výzkum pozitivní? 

Pozitvně

Žádná změna

Krátká doba výzkumu
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Druhá část mého zkoumání se týká výběru nových pracovníků. Dotazníky jsem odevzdala 15 

ředitelům škol. 

1.) Jak vyhlašujete výběrové řízení na volné místo? 

15 z 15 ředitelů se shodlo na internetu a webu školy 

 

Graf č. 13 

2.) Když k Vám přijde uchazeč o místo, sledujete, jak komunikuje, jak se vyjadřuje 

popřípadě i jak gestikuluje? 

15 z 15 ředitelů se opět shodlo na jasné odpovědi ano 

 

Graf č. 14 

 

3.) Je pro Vás důležité, aby nový pedagog přispěl do výuky novými trendy (inovacemi) 

vyučování? 

11 z 15 ředitelů odpovědělo, že ano 

4 z 15 ředitelů to nepovažují za důležitou podmínku 

 

Graf č. 15 

 

Zadání inzerce na 
pracovní místo 

Internet +
web školy

Je důležité … 

Ano
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Ne
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4.) Preferujete spíše studenty po škole nebo zkušené pedagogy? 

13 z 15 ředitelů zvolilo, že je pro ně nejdůležitější kvalifikace a doporučení 

2 z 15 ředitelů pak odpověděli, že preferují zkušené pedagogy 

 

Graf č. 16 

 

5.) Když k Vám přijde někdo na konkurz, požadujete nějaké zvláštní zkoušky nebo testy? 

12 z 15 ředitelů odpovědělo ano 

3 z 15 odpověděli ne 

 

Graf č. 17 

 

6.) Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ano, napište alespoň jeden příklad: 

Zkoušky z tělesné výchovy, zkouška hry na hudební nástroj, zkouška z cizích jazyků – 

pohovor v cizím jazyce + test, zkouška ze zpěvu. 

 

7.) Souhlasíte, popřípadě sami tak děláte, aby noví pedagogové procházeli 

psychologickými testy? 

10 z 15 ředitelů odpovědělo ano 

5 z 15 odpovědělo ne 

Student/zkušený 
pedagog 

Kvalifikace +
doporučení

Zkušení
pedagogové

Zkoušky/testy 

Ano

Ne
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Graf č. 18 

 

8.) Pokud jste odpověděli ano, proč? 

Nejvíce převládala odpověď, aby se vyhnulo psychicky nemocným osobám, je to 

práce s dětmi, takže je nutná trpělivost. 

Dále ředitelé trvají na znaleckém posudku, že je vše v naprostém pořádku, chtějí to 

mít na papíře, že daný člověk může práci opravdu vykonávat. 

 

9.) Jste spíše pro přátelský přístup ke kolegům nebo spíše pro profesionální přístup? 

8 z 15 ředitelů odpovědělo, že jsou spíše pro přátelský přístup 

2 z 15 odpověděli přesný opak, tedy spíše pro profesionální přístup 

5 z 15 se shodlo na tom, že nejlepší je kombinace obou variant 

 

Graf č. 19 

 

10.) Pořádáte pro své kolegy například nějaký adaptační kurz nebo team-

buildingové akce, aby se lépe začlenili do kolektivu? 

7 z 15 ředitelů odpovědělo, že pořádají pravidelné, jednoroční team-buildingové akce, 

kde je připravený program, pracuje se v týmech, takže se nováčci lépe začlení do 
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kolektivu. Jelikož se konají každý rok, tak hlavním cílem je utužování vztahů 

v kolektivu. 

8 z 15 pak odpovědělo, že nic podobného nepořádají. 

 

Graf č. 20 

 

11.) Zakroužkujte tři rozhodující položky, které musí nový pedagog mít: 

Nejvíc byla zvolena odpověď a) kvalifikace (15 z 15) 

Jako druhá nejčastější odpověď byla c) přátelský přístup (12 z 15) 

Jako poslední odpověď byla f) příjemné vystupování (10 z 15) 

 

Graf č. 21 
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7. PŘÍNOS PRO ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 

Za hlavní přínos mého výzkumu považuji hlavně to, že se mi povedlo děti donutit se 

zamyslet nad tím, že internet a mobil není zdaleka tím neprivilegovanějším způsobem 

komunikace. Je potřeba především komunikovat osobně tzv. z očí do očí, což k mé 

lítosti stále více upadá. Když jsem si šla pro vyplněné dotazníky, podařilo se mi 

promluvit si s pár žáky a zeptat se jich na jejich názor na můj výzkum a také na 

případnou možnost si jej zopakovat. I když jsem to nečekala, tak mi většina 

odpověděla, že se jim den bez internetu líbil a nebyl by problém si jej zopakovat 

kdykoliv. Má následující otázka tedy zněla - jak se během dne zabavili, na ni mi byla 

řečena skoro jednoznačná odpověď: „Hráli jsme hry“. 

Rozhovory mezi sebou vedeme každý den, proto je důležité, aby byly děti výchovou 

vedeny hned od mala (v rodině či ve školce, škole) k dialogu. Nic jiného než praxe je 

totiž nedokáže naučit správně se vyjadřovat, gestikulovat, volit správná slova atd.  

Dnešní doba je zahlcená internetem a preferuje hlavně rychlejší elektronickou 

komunikaci. Komunikace klasická se tak vytrácí právě díky tomu, že je mnoho 

prostředků, jak spolu mluvit rychleji i přes nemožnost být spolu fyzicky, tzv. 

komunikovat on-line, A tak se hlavní nevýhodou přímé komunikace stává neokamžitá 

odpověď. I když z jiného pohledu to za nevýhodu až tak považovat nelze. Pokud totiž 

máme na odpověď omezený čas, vždy ji formulujeme pod vlivem svého emočního 

naladění, únavy, rozpoložení a dalších faktorů, a pokud postrádáme asertivitu, může 

zůstat tato okamžitá reakce nepochopena či vyložena jinak. Poodstoupit tedy a dát si 

na reakci určitý tomu prospěšný čas, je pak naopak značnou výhodou k rozvážnější a 

snadněji pochopitelné formulaci vlastního názoru. 

Potěšilo mě, že jednu paní ředitelku můj výzkum zaujal natolik, že když viděla pokrok 

u dětí, které se dokázaly bavit i jinak než internetem, rozhodla se jednou za čas takový 

oddychový den zopakovat. V ten den udělají dětem naučný program, kde nejen, že si 

zlepší své komunikační schopnosti, ale také v rámci něj utuží kolektiv. Sama to 

považuji za svůj největší úspěch v tomto výzkumu. Motivovat druhé ke změnám a 

novým nápadům (které jsou v podstatě návratem k tomu, co mezi lidmi funguje a 

fungovalo již po staletí) mě potěšilo. 
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8. ZÁVĚR 

Komunikační proces je mi velice blízký. Ráda komunikuji s lidmi, a proto jsem se 

rozhodla zaměřit svou bakalářskou práci právě na toto téma.  

Přicházím do styku s lidmi každý den, komunikuji s nimi, řeším různé situace,… 

Mnohdy je však i u mne přímý rozhovor v důsledku nedostatku času nahrazován právě 

komunikací elektronickou jako je např. e-mail. Připadá mi, že se možnosti osobního 

setkání vytrácí, každý raději sáhne po tabletu, či jiné elektronice, kde je cesta 

odpovědi rychlejší a pak čeká na okamžitou odezvu. Z vlastní zkušenosti ale vím, že 

mluvit s někým z očí do očí bývá sice těžší ale na druhou stranu přínosnější, než něco 

napsat do mailu. Psaný projev totiž často přejímá emoce čitatele a tak nemusí být 

v jistém smyslu objektivní. Výhodou mailu je naopak to, že pokud něco zapomeneme 

sdělit či myšlenku nedokončíme, můžeme se k již rozepsanému vrátit, přepsat jej, 

doplnit či formulovat své vyjádření úplně nanovo. Přesto bychom ale elektronickou 

komunikaci měli využívat spíše pro řešení běžných problémů neosobního rázu, a 

pokud nastane komplikovanější situace, měla by se dát přednost osobnímu dialogu. 

Člověk v rámci něj může vysvětlit vše na místě, a pokud nastanou nějaké neshody, 

můžou se řešit hned a bezodkladně.  

Školy, jako výchovné instituce, kde naše děti tráví značnou část dne, by měly také více 

podporovat vzájemnou komunikaci mezi dětmi a rozvíjet témata k diskuzím, aby žáci 

mohli vyjádřit svůj názor, naučili se argumentovat a vyjadřovat se jasně. Mým 

hlavním cílem bylo zjistit, zda se děti dokážou ještě mezi sebou bavit jinak, než 

elektronicky. Ukázalo se, že ano, ale musí se k tomu svým způsobem donutit a jinak 

motivovat. Nakonec ze všeho vyplynulo, že se to většině žáků i učitelů líbilo a že by 

nebyl problém si takový den zopakovat. Cíl jsem tedy splnila. 

U výběru pedagogických pracovníků jsem se na doporučení zaměřila spíše na školy 

umělecké, či sportovní. Školní den se tam trochu přeci jen liší od ostatních škol, tak 

mě zajímalo, zda i výběr nových pracovníků bude jiný. Spolupráce s řediteli 

vybraných škol byla velice příjemná a s výsledkem výzkumu jsem spokojená také. 

Umožnilo mi to dozvědět se více o přístupu ředitelů k náboru nových sil a ke vzdělání 

jako takovému, což považuji za přínosné. 
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Přílohy 

Do příloh přikládám dotazníky, které jsem odevzdávala na školách. 

Dotazník číslo 1 

Dobrý den pane učiteli/paní učitelko. Ráda bych Vás poprosila o spolupráci při mém 

výzkumu u bakalářské práce na téma střední management a výběr pedagogů. Jedná se o 

krátký dotazník. Odpovědi prosím zakroužkujte. Předem moc děkuji za vyplnění a za Váš čas! 

1.) Jak žáci reagovali, když jste jim oznámili, že bude den bez internetu i mobilních 

telefonů: 

a) přijali pozitivně 

b) přijali negativně 

c) jiná odpověď: 

2.) Jak probíhaly přestávky? (Stačí popsat nejvýš 3 větami) 

 

 

 

3.) Vy, jako učitelé, souhlasili byste, aby žáci nepoužívali ve škole internet (wifi 

v mobilu) nebo jej alespoň omezili? 

a) ano 

b) ne 

4.) Vzrostla v ten den komunikace mezi žáky? 

a) ano 

b) ne 

5.) Dnešní mládež je závislá na počítačích, myslíte, že by ses to mělo omezit a žáci by 

měli více komunikovat mezi sebou? 

a) ano 

b) ne 

6.) Jakmile jste zrušili zásadu používání internetu, jaká byla reakce? 

a) ihned se připojili na internet v telefonu 

b) využili počítačů ve společenských místnostech 

c) nepřipojili se ani z jedné uvedených možností 

d) jiná odpověď: 
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7.) Dokázali by žáci vydržet bez počítače i déle než 1 vyučovací den? 

a) ano  

b) ne 

8.) Souhlasíte se zaváděním tabletů do škol, jako novým zdrojem výuky? 

a) ano 

b) ne 

9.) Myslíte si, že komunikace o přestávkách upadá a nahrazuje ji právě mobil a aplikace 

s ním spojené? 

a) ano 

b) ne 

10.) Souhlasili rodiče s mým pokusem, aby byly děti bez internetu a mobilů? 

a) ano 

b) ne 

c) někteří ano/ne 

d) jiná odpověď: 

11.) Zkoušeli jste žákům zajistit nějaký program např. na velkou přestávku nebo jste je 

nechali vlastnímu rozhodnutí, jak naložit s časem? 

a) vymysleli jsme program 

b) nechali jsme je tak 

c) jiná odpověď: 

12.) Jak byste jako učitelé zhodnotili tento výzkum? 

a) pozitivně 

b) negativně 

c) žádná změna 

d) krátká doba výzkumu 

e) jiná odpověď: 
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2. část dotazníkového šetření se týkalo výběrů pracovníků. 

Dotazník číslo 2 

 

Dobrý den pane řediteli/paní ředitelko. Dovolte, abych Vás požádala o spolupráci na 

mém výzkumu k bakalářské práci na téma střední management a výběr pedagogů. 

Jedná se o krátký dotazník, odpovědi prosím zakroužkujte. Předem děkuji za Váš čas! 

 

1.) Jak vyhlašujete výběrové řízení na volné místo? 

a) internet + stránky školy 

b) rozhlas 

c) nevyhlašujete – výběr z dokumentace došlých životopisů 

d) jiná odpověď: 

2.) Když k Vám přijde uchazeč o místo, sledujete, jak komunikuje, jak se vyjadřuje, 

popřípadě i jak gestikuluje? 

a) ano 

b) ne 

3.) Je pro Vás důležité, aby nový pedagog přispěl do výuky novými trendy 

(inovacemi) vyučování? 

a) ano 

b) ne 

4.) Preferujte spíše studenty po škole nebo zkušené pedagogy? 

a) studenty 

b) zkušené pedagogy 

c) dle kvalifikace a doporučení 

5.) Když k Vám přijde někdo na konkurz, požadujete nějaké zvláštní zkoušky nebo 

testy? 

a) ano 

b) ne 

6.) Pokud jste odpověděli ano, uveďte prosím příklad: 
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7.) Souhlasíte, popřípadě sami tak děláte, aby noví pedagogové procházeli 

psychologickými testy? 

a) ano 

b) ne 

8.) Pokud jste odpověděli ano, proč? 

 

 

9.) Jste spíše pro přátelský přístup ke kolegům nebo pro profesionální přístup? 

a) přátelský 

b) profesionální 

c) jiná odpověď: 

10.) Pořádáte pro své kolegy například nějaký adaptační kurz nebo  

team-buildingové akce, aby se lépe začlenily do kolektivu? 

 

 

 

11.) Zakroužkujte tři rozhodující položky, které musí nový pedagog mít: 

a) kvalifikace 

b) flexibilita 

c) přátelský přístup 

d) profesionální jednání 

e) přirozená autorita 

f) příjemné vystupování 

g) pohotové řešení problémů 

h) odolnost vůči stresu 

 

 


