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Kým komunikátori posledných desaťročí sa zame-
riavali na kreatívnu komunikáciu a  interný časo-
pis, komunikátori súčasnosti sa snažia pracovať aj 
s obchodnými znalosťami. Zahŕňa to aj porozume-
nie toho, čo poháňa biznis ich podniku a ako môžu 
zo svojej perspektívy tieto vplyvy merať. Áno, už je 
na čase presunúť ťažisko merania od obhajovania 
existencie internej komunikácie na to, ako úspeš-
ne zosúladiť výstupy s obchodnými cieľmi.

   

Srdce a myseľ sú prekurzormi postojov a správania. 
A zatiaľ čo metriky, ktoré používame na hodnotenie 
a  monitorovanie týchto „jemnejších“ vstupov ne-
musia byť dokonalé, naznačia nám, či sme sa vydali 
správnym smerom. Nástroje, ktoré zahŕňajú tieto 
premenné nám pomôžu poskytnúť informácie, kto-
ré povedú naše komunikačné rozhodnutia. 

Diagramy, grafy a dashboards podporia naše úsi-
lie v prezentovaní dát kolegom, lídrom a zamest-
nancom pútavejším spôsobom. Lenže, samotné 
diagramy nezaručia, že naše merania sú rele-
vantné, že náš tím chápe strategický význam me-
raní, alebo že budeme demonštrovať skutočnú 
pridanú hodnotu. Čiže, najprv venujme pozornosť 
tomu, čo budeme merať, až sekundárne tomu, 
ako to budeme prezentovať.

Nie je potrebné zakaždým realizovať plošný 
prieskum na celú organizáciu. Prieskum s repre-
zentatívnou skupinou zamestnancov môže poskyt-
núť výsledky, ktoré sú rovnako bohaté, relevantné 
a  štatisticky hodnotné. Ku kľúčovým faktorom 
úspechu patrí výber výskumnej metódy na za čiatku 
a objektívna interpretácia výsledkov na konci. 

Preukázanie návratnosti investícií sa často javí ako 
neuchopiteľná úloha - pretože nemá závislú pre-
mennú, ktorá by sa dala ľahko zmerať. Táto prvotná 
komplikácia však nie je skutočnou prekážkou pri 
zbere a používaní relevantných informácií a analýz. 
Meranie je predovšetkým o poznaní toho, či ideme 
správnym smerom. Korelácia medzi výkonom, ko-
munikáciou a podnikateľským úspechom je najlep-
ší spôsob ako ukázať, že to naozaj funguje. Prvým 
nevyhnutným krokom je začať. Druhým je diskusia 
presahujúca oddelenie IK, kde tieto korelácie hľadať.

Zdá sa vám, že meranie IK je náročné? Nie ste sami. Minuloročný prieskum stavu IK na Slovensku realizovaný našou asociáciou odhalil, že až 94 % podnikov 
s viac ako 250 zamestnancami návratnosť investícií do IK nemeria. Čo stojí v ceste zisťovaniu návratnosti investícií do IK? Absencia merania. Je niekoľko roz-
šírených mýtov o meraní a vyhodnocovaní internej komunikácie. Tieto mylné predstavy môžu jednotlivých komunikačných profesionálov privádzať k podce-
ňovaniu prínosu svojej činnosti a znižovaniu úsilia presadzovať internú komunikáciu ako disciplínu nemenej dôležitého významu ako je napríklad marketing.
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Meriate vo vašej spoločnosti návratnosť investícií do IK?
(slovenské firmy s viac ako 250-imi zamestnancami)
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