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Přílohy 

Příloha č. 1: Vnitropodnikový komunikační proces 

 

Zdroj: Janda, 2003, s. 14 

Příloha č. 2: Úrovně managementu 

 

Zdroj: Keřkovský a Vykypěl, 2002, s. 5 
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Příloha č. 3: Proces strategického řízení 

 

Zdroj: Keřkovský a Vykypěl, 2002, s. 7 

Příloha č. 4: Příklad komunikačního plánu 

 Cíle Nástroje Období Odpovědnost Zpětná vazba 

Novoroční 

meeting 

zhodnocení 

uplynulého 

období, cíle 

na nové období 

formální 

prezentace 

a neformální 

program 

začátek února vedení 

zaměstnanecký 

průzkum 

po novoročním 

meetingu 

Pravidelné 

porady vedení 

informovanost, 

kontrola stavu 

projektů 

a hodnocení 

porady 
začátek každého 

měsíce 

vedení 

a konkrétní 

manažeři 

shrnutí 

a kontrola 

porozumění 

Roční 

hodnocení 

spokojenosti 

zaměstnanců 

zhodnocení 

spokojenosti 

zaměstnanců 

intranet leden personalista 

zhodnocení 

významu 

průzkumu 

zaměstnanci 

Zdroj: autor na základě Holé, 2011, s. 130 a 131 
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Příloha č. 5: Hierarchizace otázek v Gallup Workplace Audit 

   Mám v práci příležitost učit se a rozvíjet se?    

   
Mluvil jsem s někým během posledních 6 měsíců o pokroku, 

který jsem udělal? 
   

  Mám v práci nejlepšího přítele?   

  Dbají mí spolupracovníci na to, abych dělal svou práci kvalitně?   

  
Mám z celkového smyslu a zaměření podniku, pro nějž pracují, pocit, že je 

má práce důležitá? 
  

  Bere se v práci můj názor vážně?   

 Je v práci někdo, kdo podporuje můj rozvoj?  

 Dává mi můj nadřízený nebo někdo jiný najevo zájem o mne jako osobu?  

 Dostalo se mi během posledních 7 dnů za mou práci chvály nebo uznání?  

 Mám každý den možnost, abych dělal, co mi jde nejlépe?  

Mám veškeré vybavení k tomu, abych mohl svou práci vykonávat dobře? 

Vím, co přesně se ode mě v práci očekává? 

Zdroj: autor na základě Lozničákové, 2003 

Příloha č. 6: Rozhodovací schéma při vyhodnocování účinnosti komunikačních 

nástrojů 

 

Zdroj: Kovaříková, 2013 
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Příloha č. 7: Model angažovanosti zaměstnanců 

 

Zdroj: Horváthová aj., 2016, s. 32 

Příloha č. 8: Důsledky spokojenosti zaměstnanců 

 

Zdroj: Hesett aj., 1994, s. 166 

Příloha č. 9: Důsledky efektivní vnitropodnikové komunikace podle Communication 

Return on Investment Study 

 

Zdroj: Yates, 2006, s. 72 
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Příloha č. 10: Podnikové hodnoty Vodafone Way 

 

Zdroj: Skálová, 2018 

Příloha č. 11: Závěrečná stránka firemního časopisu KariCurry 

 

Zdroj: Michl, 2012 
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Příloha č. 12: Vodafone News – webové rozhraní mobilní aplikace 

 

Zdroj: Skálová, 2018 

Příloha č. 13: Newsletter z března roku 2018 

 

Zdroj: Skálová, 2018 
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Příloha č. 14: Sdělení na monitorech představující benefity pro novopečené tatínky 

 

Zdroj: Skálová, 2018 

Příloha č. 15: Profil Vodafonu na sociální síti Yammer 

 

Zdroj: Skálová, 2018 
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Příloha č. 16: Vyhodnocení účinnosti newsletteru 

 

Zdroj: Skálová, 2018 

Příloha č. 17: Vyhodnocení účinnosti mobilní aplikace Vodafone News – celkové 

výsledky 

 

Zdroj: Skálová, 2018 
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Příloha č. 18: Vyhodnocení účinnosti mobilní aplikace Vodafone News – uživatelé 

 

Zdroj: Skálová, 2018 

 

Příloha č. 19: Vyhodnocení účinnosti mobilní aplikace Vodafone News – obsah 

 

Zdroj: Skálová, 2018 
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Příloha č. 20: Struktura rozhovoru s ředitelkou oddělení interní komunikace 

Vodafonu Kamilou Skálovou 

Otázka č. 1: Jaké jsou kompetence oddělení interní komunikace ve Vaší firmě? Existuje 

nějaký interní předpis, který by je upravoval? Pokud ne, jak jste se jako nová ředitelka 

oddělení dozvěděla o tom, co je náplní Vaší práce? 

Otázka č. 2: Jaká je Vaše běžná pracovní náplň? 

Otázka č. 3: Kolik Vaše firma zaměstnává lidí? Jak vypadá Vaše organizační struktura? 

Na které skupiny zaměstnanců Vaše komunikace cílí? 

Otázka č. 4: Jaké má Vodafone poslání? Vztahuje se jeho poslání i k zaměstnancům, 

případně k oblasti vnitropodnikové komunikace? 

Otázka č. 5: Jak byste definovala Vaši podnikovou kulturu. Na svých internetových 

stránkách o sobě hovoříte jako o společnosti s příjemným pracovním prostředím 

a neformální atmosférou založenou na vzájemné spolupráci. Můžete to rozvést? 

Otázka č. 6: Jak se do strategie vnitropodnikové komunikace prolíná podniková 

strategie? 

Otázka č. 7: Analyzujete nějak faktory ve firmě a v jejím okolí, které by mohly mít vliv 

na vnitropodnikovou komunikaci? 

Otázka č. 8: Můžete vyjmenovat konkrétní cíle, které by v současnosti měla interní 

komunikace naplňovat, popřípadě uvést, kterými změnami v blízké minulosti prošla? 

Otázka č. 9: Můžete vyjmenovat konkrétní komunikační nástroje, které používáte? Jaká 

je jejich funkce v komunikační strategii, které zaměstnance oslovují, jaké jsou jejich cíle 

a jak se vyhodnocuje jejich účinnost? 

Otázka č. 10: Vyhodnocujete, zda se Vám vrátí investice, které vynakládáte na rozvoj 

své komunikační infrastruktury? 

 


