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Interní komunikace je nutnost!  

Autor: Jarka Kovaříková 

Praha 2016, 126 stran, cena 249,- Kč 

ISBN 978-80-906367-0-5 

Obsahově jedinečná kniha se zabývá novým, dynamicky se rozvíjejícím oborem – interní 

komunikací. Podává systematický pohled na celou problematiku a přináší i řadu 

praktických případů z praxe, na kterých ukazuje, jak je interní komunikace důležitá a co 

všechno se může stát, když nefunguje. 

 „Interní komunikace se vyskytuje v každé firmě, ať si to lidé uvědomují nebo ne,“ říká 

autorka Jarka Kovaříková. „Ne vždy je jí však věnována potřebná pozornost, protože 

manažeři si často neuvědomují, co všechno může funkční (nebo naopak nefunkční) interní 

komunikace ovlivnit a jak klíčový dopad má na angažovanost zaměstnanců.“ 

Aktuálně na českém trhu chyběla publikace, která by problematiku poměrně nového oboru 

interní komunikace popsala systematicky a přitom s využitím aktuálních informací a aspektů. 

Kniha proto svižnou a čtivou formou shrnuje, jak by měla interní komunikace fungovat a na 

co by se měla zaměřit, jaké jsou cílové skupiny a komunikační kanály, co chtějí a nechtějí 

recipienti slyšet a jak jim předat to, co je potřeba.  

Čtenář se dozví i to, co nedělat a čemu se vyhnout, a součástí textu je i dvacet pitomostí, 

které se skutečně staly v praxi. Zároveň za každou kapitolou najde TIPY K ZAMYŠLENÍ, díky 

kterým si může uvědomit, kde ho ve firmě bota tlačí a co by se dalo zlepšit. 
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Komu je kniha určená? 

Bude se hodit všem specialistům a manažerům interní komunikace, pracovníkům lidských 

zdrojů, manažerům a vůbec všem, kdo v rámci své práce musí organizovaně komunikovat 

s kolegy. Ocení ji také studenti managementu, marketingu, personalistiky a sociálních věd. 

 

Kolik stojí a jak ji objednat? 

Doporučená prodejní cena knihy je 249 Kč. 

Cena pro knihkupce bude sjednána individuálně. V Praze a blízkém okolí po dohodě knihy 

dopravíme zdarma. 

 

Možnost platby:  

na fakturu nebo předem na účet u mBank č. 670100-2213162977/6210. 

Objednávky: 

Objednat knihy je možné na mailu obchod@siria.cz. Uveďte prosím vybraný způsob platby (faktura, 

předem na účet). Obratem se Vám ozveme, potvrdíme objednávku, v případě úhrady na účet sdělíme 

variabilní symbol platby a ihned po připsání úhrady na náš účet knihy odešleme a zašleme avízo 

mailem. Knihu na fakturu odešleme do tří pracovních dní od obdržení objednávky a rovněž zašleme 

avízo mailem. 

Těšíme se na Vaši objednávku! 

 

 

                                                                                                     
Mgr. Ing. Jarka Kovaříková 

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Filmovou fakultu Akademie múzických umění 

v Praze. Je také certifikovaný kouč a HR manažer. Pracovala a pracuje jako copywriter pro 

několik reklamních agentur i na volné noze, jako manažer externí a interní komunikace a jako 

konzultant v interní komunikaci. Je rovněž autorkou několika úspěšných scénářů a beletristických knih. 

Ve volném čase se věnuje čtení, psaní a golfu. 
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