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Komunikácia je základným spojovacím 

článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Len 
prostredníctvom komunikácie môžu ľudia v každej 
organizácii pracovať efektívnejšie ako celok. 
Komunikácia nemôže existovať bez ľudí 
vykonávajúcich určitú činnosť. Môže byť zložitá 
alebo celkom jednoduchá, veľmi formálna, resp. 
 neformálna. Závisí od podstaty odosielaného 
odkazu a od vzťahu medzi odosielateľom a 
príjemcom. 

Efektívna komunikácia je základným 
predpokladom úspešného fungovania každej 
organizácie. Zmeny ovplyvňujúce súčasné 
organizácie a nich prebiehajúcu komunikáciu sú 
nasledovne: 

• prichádzajú komplexnejšie, týkajú 
štruktúry alebo technológie, 

• ekonomické a trhové podmienky, kvalita 
výroby a služieb sú účinnejšie a 
efektívnejšie, 

• legislatíva vyžaduje od manažérov 
zavádzanie politických a praktických 
zmien do života vlastných organizácií, 

• zamestnanci, očakávajú od 
zamestnávateľov nielen vysoké zárobky, 
ale tiež osobné a pracovné uspokojenie, 

• ľudia sú viac závislí od horizontálnych 
komunikačných kanálov. Rýchlejšie sa 
zvyšuje potreba informačnej výmeny 
medzi odborníkmi na horizontálnej úrovni 
ako vo vertikálnom smere. 

Manažéri musia komunikovať efektívne,  
na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu. Efektívna  
komunikácia zabezpečuje efektívnejšie vedenie, 
kvalitnejšie prepája ľudí s organizáciou, zvýšuje 
motiváciu a  záujem o organizáciu. 

Lepšie medziľudské vzťahy a pochopenie 
je potrebné zabezpečiť medzi manažérom 
a podriadenými, kolegami a ľuďmi v organizácii a 
mimo nej. Pre pochopenie potreby zmien je 
potrebné vedieť ako ich možno riadiť, ako 
redukovať odpor ku zmenám a pod. 

 Efektívnosť komunikácie, je ovplyvnená 
viacerými činiteľmi. Sú to odborné vedomosti, 
pohotovosť myslenia, kultivovanosť vyjadrovania, 
samotné správanie, presvedčivé vystupovanie v 
zmysle zásad spoločenského styku a pod.  

Účinnosť týchto činiteľov sa riadi nielen stupňom 
vedomostí a zručností, ale aj vedomosťami 
účastníkov komunikačného procesu z odborov 
psychológie, najmä psychológie osobnosti (skúma 
faktory, ktoré osobnosť človeka utvárajú, triedi a 
charakterizuje rôzne vlastnosti osobnosti, hľadá 
cesty a metódy jej poznávania), psychológie 
činnosti, konania a správania (študuje podmienky 
a druhy ľudských činností, činitele, ktoré 
ovplyvňujú ľudskú aktivitu, podmienky, zložky a 
fázy vôľového konania a rozhodovania, správanie 
človeka v konfliktných situáciách), sociálnej 
psychológie (študuje charakter vzájomných 
vzťahov ľudí v skupinách a v kolektívoch, 
postavenie osobnosti v týchto skupinách, hľadá 
činitele, ktové ovplyvňujú spoločenskú aktivitu 
ľudí a vysvetľuje ich, psychológie práce (skúma 
psychologické základy pracovnej činnosti, hľadá 
vhodné predpoklady a vlastnosti na výkon určitého 
druhu práce alebo povolania), inžinierskej 
(ekonomickej) psychológie (skúma vzájomné 
prostriedky v sústave človek - stroj), psychológie 
obchodu (reklama, predaj, spotrebiteľ) a pod. 

Komunikácia človeka s človekom je v 
centre pozornosti nielen psychológov, ale aj 
predstaviteľov iných odborov - sociológov, 
ekonómov, filozofov, právnikov, učiteľov a 
ďalších. 

Podstata komunikačného procesu  a jeho bariery  

Termín komunikácia odvodený z latinského 
slova communicare, vyjadruje styk, kontakt, 
dohodu, spojenie a prenos informácií. Prekladá sa 
pomocou rôznych väzieb - deliť sa, mať niečo 
spoločné s tým, niekomu niečo dať, niekomu niečo 
dopriať, niekomu niečo udeliť, urobiť niekoho 
spolupodielnikom, niekomu niečo doručiť, 
odovzdať, poskytnúť, požičať a pod. 

Pri transformovaní informácie do vhodnej 
podoby pre prenos, ako aj pri interpretácii 
informácie je potrebné správne jej pochopenie, 
ktoré závisí od znalostí, skúseností, pocitov, 
postojov a vnímania odosielateľa a príjemcu. Ak 
odosielateľ má efektívne komunikovať, musí byť 
schopný sformulovať informácie tak, aby bola 
príjemcom správne pochopená. Príjemca musí 
správu (odkaz, informáciu) správne pochopiť a 
interpretovať. Neoddeliteľnou súčasťou 
komunikačného procesu je preto spätná väzba. 

Najrozšírenejšou formou komunikácie v 
organizácií je ústna komunikácia. Potrebné ju 
preferovať z nasledovných dôvodov: 

 je rýchlejšia a účinnejšia ako písomná 
komunikácia, 
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 zabezpečuje osobný kontakt účastníkov 
komunikačného procesu, 
 zabezpečuje bezprostrednú spätnú väzbu, 
 umožňuje okamžité odstránenie sporných bodov 

a problémových oblastí, 
 umožňuje prepojenosť verbálnej komunikácie s 

rečou tela. 
Realizácia činností organizácie nie je možná 

bez písomnej komunikácie, ktorá: 

 poskytuje prehľad o celkovom dianí, 

 umožňuje informovať mnoho ľudí naraz, 

 je oficiálnejšia ako ústna komunikácia, 

 umožňuje nahliadnuť do písomných 
dokumentov komukoľvek a kedykoľvek v 
prípade potreby a pod. 

Komunikácia neznamená len hovoriť a 
písať, ale  aj  počúvať. V interpersonálnej 
komunikácii je preto vhodné: 

 počúvať druhého, vnímať ho a nechať 
dohovoriť, 
 pochopiť stanovisko iného, aj keď má iné 

názory, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 nebyť prestížny, 
 ponúknuť konštruktívnu spätnú väzbu, 
 využívať pravidlo hry súhlasu s nesúhlasom, 
 hovoriť k podstate problému, 
 nič neriešiť v hádke, 
 snažiť sa rozpoznať narastanie konfliktu včas, 

iniciatívne a kľudne viesť dialóg, 
 nechcieť víťaziť nad druhým. 

Dôležité je nechať druhého dohovoriť, dať 
mu čas a vytvoriť priestor pre analýzu danej 
situácie, premyslenie problémov, možnosť vyjadriť 
sa, neskákať do reči a pod. Skákanie do reči je 
známkou vlastného neurotického vzťahu, 
vnútorného nekľudu alebo nutkavého pocitu stáleho 
náhlenia sa, čo vo väčšine prípadov spôsobuje 
narušenie vzájomného vzťahu. 

Vhodné je realizovať komunikačný proces v 
zmysle schémy znázornenej na obr. 1. 

Odosielateľ vysiela informácie príjemcovi 
prostredníctvom vhodne zvoleného média a 
komunikačného kanálu. Príjemca túto informáciu 
prijíma a interpretuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy / Výsledky 

dosiahnuté ciele - spoločné, 

resp. individuálne, kompromisy 

 

Odosielateľ 

osoba, ktorá  si  želá „signalizovať“ odkaz 

 

Ciele 

- informovať,   - nájsť, - presvedčiť,   

  - zdieľať,  - meniť,       - organizovať 

- dohliadať,     - vyjednávať , - dosiahnuť,     - 

donútiť, - vyzývať 

 

Príjemca 

          osoba, ktorá  prijíma odkaz 

  

Ciele 

- učiť,        - odhadovať, -  zdieľať,   

- spolupracovať, - poddať sa,   

- vyjednávať, - rozumieť,   - vyzývať 

- prispôsobiť sa 

 

Prijímacie schopnosti 

- verbálne, - neverbálne 

 

Odosielacie schopnosti 

- verbálne, - neverbálne 

 

Vzťah 

Spoločný záujem 

    Obsah 

   Vlastné   záujmy 

jednotlivca 

 

   Vlastné   záujmy 

jednotlivca 

 

čas, miesto, pohlavie, vek a vzťah 

komunikujúcich, atď. 

 

používa používa 

má má 

Obr.1 Komunikačný proces 
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Identifikované komunikačné bariéry 
v priebehu  komunikačného procesu sú uvedené 
v tab. 1. 

Tab. 1 Komunikačné bariery 
 

• Odlišnosť postojov, názorov, znalosti 
a skúsenosti. Informácie sa dajú interpretovať 
rôznym spôsobom. Rozdiel medzi procesom 
zakódovania a dekódovania vedie 
k neefektívnej komunikácií. Komunikáciou sa 
informácie skresľujú. 

• Selektívne vnímanie. Každý kreslí obraz sveta 
svojím spôsobom. K selektívnemu vnímaniu 
dochádza vtedy ak ľudia zakresľujú novú 
informáciu do toho obrazu a ak je rozpore s 
tým čomu veria. 

• Zlá schopnosť načúvania. 
• Vyhodnocovanie správy. Pri každej 

komunikácií príjemca vyhodnocuje správu skôr 
než prebehla celá komunikácia. 

• Vierohodnosť zdroja. Miera dôvery príjemcu 
ku komunikátorov z hľadiska slov a činov. 

• Sémantické problémy. Komunikácia je 
odovzdávanie informácií a myšlienok 
prostredníctvom obvyklých a obecne známych 
symbolov. Používanie abstraktných alebo 
odborných symbolov musí byť jednotné. 

• Filtrovanie. Pokus manipulovať informácie, 
aby ich príjemca vnímal ako pozitívne. 

• Časová tieseň. Vážna prekážka. Manažéri 
nemajú čas komunikovať s podriadenými. 

• Komunikačné preťaženie, nadmerné množstvo 
informácií.  
 

 
Manažéri musia vedieť čo najlepšie riadiť 

komunikačný proces. Majú vedieť maximalizovať 
potenciálny úžitok z komunikácie a minimalizovať 
jeho potenciálne nedostatky. Potrebujú zvažovať 
faktory (príčiny), ktoré môžu narušiť efektívnu 
komunikáciu, a hľadať možnosti na ich odstránenie. 
Za jeden z najväčších problémov komunikácie sa 
pokladajú poruchy v nej.  

Komunikačný proces môžu narušiť, resp. 
bariérami efektívnej komunikácie môžu byť 
rozličné skutočnosti, ktoré sú často dôsledkom 
iných vážnejších nedostatkov.  

 
Bariéry efektívnej komunikácie je potrebné 

odstraňovať sú v týchto skupinách: 
• vlastnosti odosielateľa, 
• vlastnosti prijímateľa, 
• vzťahy medzi vlastnosťami obidvoch, t.j. 

odosielateľa i prijímateľa, 
•  faktory prostredia. 

 
 
Efektívnu komunikáciu môžu narušiť 

vlastnosti odosielateľa, najmä tieto: 

•  jeho konfliktné alebo nekonzistentné 
signály, 

•  nevierohodnosť vzniknutých problémov, 
keď sa odosielateľ nepovažuje za 
spoľahlivý zdroj informácií, 

•  neochota poskytovať informácie, napr. 
preto, lebo sa o nich vie, že nie sú 
populárne, resp. vyvolajú negatívnu 
reakciu.  

   Zábranou efektívnej komunikácie môžu 
byť vlastnosti prijímateľa, t.j slabý návyk počúvať 
iných. Taktiež unáhlené hodnotenie, sklon k 
určitému druhu komunikačného procesu, resp. 
orientácia mysle určitým smerom, t.j výberové 
vnímanie oznámenia. 

Problémy v komunikácii vznikajú niekedy 
preto, že vlastnosti odosielateľa a prijímateľa sú v 
konfliktnom vzťahu. Môžu ich spôsobiť: 

• Sémantické dôvody, keď sa tým istým 
slovám pripisujú rozličné významy, 

• odlišné postavenie ľudí, keď vyšší vedúci 
nevenuje veľkú pozornosť návrhom 
nižších vedúcich, resp. zamestnancom, a 
myslí si o nich svoje, 

• rozličná moc osôb, 

•  rozdielne vnímanie, či chápanie danej 
situácie. 

Z faktorov prostredia, ktoré pôsobia proti 
efektívnej komunikácii, sa dôležité  tieto: 

• šum, ktorý ovplyvňuje komunikáciu, čiže 
nedostatky prenosu, 

•  preťaženie prijímateľa, ak dostáva viac 
informácií, ako ich môže efektívne 
zvládnuť (informačná záplava). 

Komunikácia prebieha vždy v určitom 
kontexte a v prostredí, ktoré môže v niektorých 
prípadoch spôsobiť zabrzdenie, prípadne aj 
zlyhanie komunikačného procesu. 

V interpersonálnej komunikácii sú bariéry 
tvorené faktormi, ktoré sú špecifikované v obr. 1.6: 
Charakteristika prekážok v komunikácií je uvedená 
v tab. 2. 

 

 

 

 



Transfer inovácií 11/2008                                                                                                                                                      2008 
 

 

  

 

162

 
Tab. 2 Charakteristika prekážok v komunikácií 

 
Účinok statusu  - vzniká vtedy, keď je jedna osoba 
funkčne postavená oveľa vyššie ako druhá. 
Sémantické problémy - keď ľudia používajú ten 
istý výraz v rôznych situáciách alebo rozdielne 
výrazy na objasnenie toho istého problému. 
Percepčné prekrútenie - môže byť spôsobené 
nedostatočným pochopením seba samého alebo 
iných ľudí. 
Kultúrne rozdiely - komunikácia medzi ľuďmi z 
rôznych vnútropodnikových organizačných 
jednotiek. Kultúrne rozdiely sa môžu prejaviť aj 
medzi ľuďmi s odlišnými skúsenosťami 
pôsobiacimi v rozdielnom sociálnom a 
náboženskom prostredí. 
Fyzické prekrútenie - môže vzniknúť v prípade 
značného hluku, v nedostatočne izolovaných 
miestnostiach, kde je počuť hluk áut, slabé 
osvetlenie, počuť hluk písacieho stroja zo susednej 
miestnosti, kde je veľký pohyb ľudí prichádzajúcich 
s malichernosťami a s perom v ruke alebo na kávu 
v najmenej vhodnom čase pre komunikáciu. 
Slabý výber komunikačných kanálov - ak je 
potrebné  získať okamžitú reakciu od príjemcu  
poslajúceho  rozsiahlú  správu. Výhodnejšie je 
zdvihnúť telefón , alebo ísť povedať do kancelárie 
ako a čo je treba robiť. Treba mať na pamäti, že 
jeden obrázok je vyjadrením tisícky slov a vo veku 
počítačov môže byť grafická informácia zhotovená 
oveľa rýchlejšie týmto spôsobom. 
Absencia spätnej väzby - jednosmerná 
komunikácia je rýchlejšia, dvojsmerná komunikácia 
je presnejšia. Pre lepšie pochopenie a spoločný 
prístup k riešeniu úlohy je pre odosielateľa a 
príjemcu dôležitejšia obojstranná komunikácia. 

 
  
Prekážky (bariéry) v komunikácii možno 

rozdeliť do niekoľkých skupín: 

• Bariéry vnímania (environmentálne stimuly, 
postoje a hodnoty príjemcu, potreby a 
očakávania príjemcu), 

• Bariéry pochopenia (jazyk, sémantické 
problémy,schopnosť príjemcu počúvať a 
prijímať zvlášť tie správy (odkazy), ktoré sú 
ohrozené v dôsledku jeho alebo jej 
ponímania, príliš dlhá, obšírna komunikácia, 
účinok statusu), 

• Bariéry prijatia (predsudky, individuálne 
konflikty medzi odosielateľom a príjemcom) 

Jedným z možných spôsobov ako redukovať 
dôsledky uvedených prekážok je zabezpečovať v 
priebehu komunikačného procesu dôslednú 
kontrolu reálnosti odkazu (obr. 2): 

 

 
 
 
 
  
                                           
 
 
 

Obr. 2   Efektívna komunikácia 
 
Na potlačenie prekážok v komunikácii sú 

vhodné tri metódy:  

1. Spätné pripájanie znamená, že osoba, ktorá 
vydala informáciu sa kontrolnými otázkami 
presvedčí o tom, či príjemca správne pochopil 
informáciu. Vhodné je požiadať príjemcu o 
zopakovanie informácie. 

2. Redundancia - nadbytočnosť, neznamená 
poskytnutie novej informácie. Ide iba o 
zopakovanie pôvodnej informácie, aby si 
príjemca uvedomil jej význam. Takýto postup 
používajú často učitelia, keď dôležitú časť z 
preberanej látky zopakujú ešte raz, napr. 
definíciu. 

3. Empatia predstavuje vcítenie sa do pozície 
príjemcu. Chápať informáciu mozgom 
príjemcu, vidieť informáciu očami opäť 
príjemcu. Tento postup platí aj opačne, keď sa 
príjemca snaží pochopiť osobu, ktorá je 
prameňom informácie.  

Ilustrácia prekonávania komunikačných 
barier je na obr. 3. 

Riadenie a zdokonaľovanie komunikačného 
procesu. 

 Na základe poznania bariér, ktoré narúšajú 
komunikáciu, sú špecifikované  spôsoby ako 
zdokonaliť jej efektívnosť. Týkajú sa predovšetkým 
odosielateľa, príjemcu alebo obidvoch. Odosielateľ 
by mal mať na zreteli skutočnosti, ktoré môžu 
zdokonaliť efektívnosť komunikácie. Doporučenia 
pre odosielateľa sú nasledovné: 

• zabezpečiť, resp. využívať spätnú väzbu, 
ktorá umožňuje príjemcovi klásť otázky, 
objasniť požiadavku či vyjadriť názor, a 
zistiť u odosielateľa, či informáciu 
pochopil, 

• ujasniť si, čo je potrebné oznámiť a za 
akým účelom, 

• uvážiť potrebu informácie pre príjemcu, 
• uvedomiť si, že príjemcovia môžu 

pripisovať slovám odlišný význam, 
• snažiť sa udržať svoju vierohodnosť, 
• byť vnímavý voči prijímateľovi a usilovať 

sa o empatiu voči nemu. 
 

 

Kontrola na 

každom stupni 

Poslanie Prijatie Pochopenie Súhlas 
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Príjemca z hľadiska efektívnejšieho 

prijímania správ by mal lepšie načúvať, to znamená 
neprerušovať odosielateľa, správať sa nenútene, 
prejaviť záujem, byť trpezlivý, klásť otázky a pod. 
Mal by byť pozorný k stanovisku odosielateľa, 
snažiť sa oceniť jeho postavenie a porozumieť 
tomu, prečo posiela príslušnú správu.  

 Doporučenia, ktorými sa môže zvýšiť 
efektívnosť komunikácie na obidvoch stranách, t.j. 
u odosielateľa a prijímateľa sú nasledovné: 

• používať pri kódovaní a dekódovaní 
symboly, ktoré sú obidvom dobre známe, 

• sledovať, či oznámenie bolo prijaté a či je 
pochopené, 

• regulovať informačný tok, to znamená, že 
odosielateľ alebo prijímateľ podniká 
opatrenia, aby sa ubezpečil, či nedochádza 
k preťaženiu, 

• obaja majú poznať možnosti jednotlivých 
médií. 

 
Efektívna komunikácia nie je ľahká. Napriek 

tomu treba sa o ňu usilovať. Komunikačná 
efektívnosť sa môže značne zvýšiť na základe 
systematického používania vypracovaných 
odporúčaní. Potreby foriem komunikácie sa podľa 
situácie podstatne menia, preto neexistuje jediný 
najlepší spôsob ako komunikovať. 

Komunikačná stratégia sa má predovšetkým 
prispôsobiť správe, primárnym komunikačným 
cieľom, príjemcovi a prístupným komunikačným 
kanálom. 

Často používanou aj nepoznanou metódou 
komunikácie  v organizáciách, najmä medzi 
skupinami je  vyjednávanie.  

 
Ak je tento proces realizovaný efektívne ide 

o kooperatívne hľadanie spoločných cieľov 
a kooperatívne úsilie vytvárať hodnoty tam kde 
predtým neexistovali. Vyjednávanie je úloha, 
v ktorej dvaja ľudia alebo skupiny sa pokúšajú 
vytvoriť spoločné rozhodnutie týkajúce sa 
pridelenia obmedzených zdrojov. Strany majú 
spravidla rozdielné alebo protichodné záujmy, ktoré 
je  potrebné dať do súladu. 

Najbežnejšou formou komunikácie 
v organizáciách je vyjednávanie medzi skupinami. 
Dochádza k tomu vždy  ak práca skupiny je závislá 
na kooperácií a aktivite inej skupiny. Úlohy ktoré 
predchádzajú vyjednávaniu sú: 

• Pochopenie a znalosť druhej strany. 
Manažéri musia dôkladne  pochopiť 
a porozumieť tým potrebám a stanoviskám 
druhej strany, ktoré súvisia s riešeným 
problémom. 

• Znalosť všetkých možností. Okrem 
zhromaždenia informácií je dôležité ich 
využitie pri vytváraní, pochopení 
a vyhodnocovaní možnosti, ktoré sú 
upotrebiteľné pri dosiahnutí súhlasu medzi 
zúčasnenými stranami. 

Manažéri môžu pri vyjednávaní využívať 
rôzne postupy:  

• Tím tvorený dobrou a zlou osobou. 
• Vytĺkanie výhody. Po dosiahnutí dohody 

sa požaduje dodatočný ústupok . 
• Spoločné riešenie problémov. Zisk nemá 

byť na úkor druhej strany. 
• Hrozba konkurenciou. Cieľom je vnútiť 

oponentom, že nie sú potrební. 
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• Kompromis. Predstavuje taktiku pol na 
pol.  

• Nízka ponuka. Účelom je znížiť 
očakávanie druhej strany. 
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