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Úvod
Pracovní trh se mění a s ním i způsob práce, který je po pracovnících vyžadován.
Už nestačí, aby své práci věnovali svůj čas. Je potřeba, aby zapojili také svou mysl
a energii, což jde nejlépe, pokud jsou angažovaní.
Angažovanost zaměstnanců je v posledních letech celosvětově velkým tématem a není
tomu jinak ani v České republice. Tato práce se zaměřuje na velmi specifické odvětví
a sice skupinu těch, kteří se různými výzkumy často zabývají, ale málokdy jsou sami
zkoumáni – zaměstnanci reklamních agentur.
Cílem této práce je s pomocí kvantitativního dotazování zjistit míru angažovanosti
respondentů z řad 15 komunikačních agentur, které dle Asociace komunikačních agentur
spadají právě do kategorie reklamních agentur. S pomocí Gallupova dotazníku
angažovanosti a doplňujících otázek budou zkoumány faktory ovlivňující angažovanost
a prošetřující charakteristiky, které by měly být pro angažované zaměstnance typické,
jako je např. nízká fluktuace, snaha se neustále vzdělávat v rámci svého oboru nebo
nasazení při naplňování vize, mise i dílčích firemních cílů.
Jedním z faktorů ovlivňující pracovní angažovanost je i pracovní prostředí. Nejen to bylo
ovlivněno pandemií covid-19, která v roce 2020 zasáhla celý svět. Tomuto aspektu je
věnována speciální část dotazníku, zaměřující se na home office a další změny, které
nastaly z důvodu koronavirové krize, a především pak na to, jak je vnímají právě
zaměstnanci reklamních agentur.
Pro správné pochopení celé práce se teoretická část věnuje definicím pracovní
angažovanosti a s tím spojeným pojmům jako je spokojenost, motivace nebo
zaměstnanecká oddanost. Představuje různé modely a přístupy, kterými na angažovanost
různí autoři nahlížejí. Dále přibližuje historický kontext pojmu angažovanost
i zkoumaného vzorku, tedy reklamních agentur.
Táto práce by měla být užitečná jak studentům marketingu v rámci poznání jedné
z možných kariérních cest, tak HR oddělením, managementu i samotným zaměstnancům
reklamních agentur.
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Práce se od původní teze mírně odchyluje kvůli skutečnostem, které vyvstaly
až v průběhu jejího zpracovávání. Konkrétně nebylo možné porovnávat výsledky
jednotlivých agentur mezi sebou a sice kvůli anonymitě, kterou respondenti vyžadovali.
Vzhledem k tomu, že neexistuje přehled všech zaměstnanců reklamních agentur v České
republice, nebylo možné vytvořit zcela adekvátní reprezentativní vzorek, tudíž získaná
data nelze vztáhnout na celé odvětví reklamních agentur a snaha o uvedení výsledků
v kontextu regionální i globální míře angažovanosti všech pracovníků není na místě. Teze
také nepracovala s dopady pandemie covid-19, protože při jejím vypracovávání nemohl
nikdo předpokládat její vypuknutí, avšak její důsledky bylo potřeba zohlednit. Vzhledem
k těmto obsahovým změnám došlo také ke změnám v rámci kapitol a podkapitol, které
byly adekvátně rozšířeny.
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1 Vymezení základních pojmů
Stěžejním předpokladem pro pochopení této práce je definice a porozumění základním
pojmům týkající se interní komunikace a firemní kultury celkově, neboť právě v tomto
kontextu bude angažovanost zkoumána.

1.1 Interní komunikace
Interní komunikací je komunikační propojení organizace, které nastavuje spolupráci
a koordinaci procesů nutných pro fungování firmy a dostatečnou stimulaci k výkonu
všech pracovníků (Holá, 2011). Definice Institutu interní komunikace (dále také „IIK“)
je více orientovaná na zaměstnance a zní: „Prostřednictvím interní komunikace
společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, co se ve firmě
děje, kam směřuje, jakou roli v ní hrají a chtěli tak přispět k firemním cílům“ (Poucha,
2019).
Kvalitní interní komunikace má významný efekt na angažovanost zaměstnanců, tedy
i efektivitu práce, čímž se naplňují cíle společnosti snáze a rychleji a zaměstnanci celkově
zlepšují jméno společnosti (Mishra a další, 2014). Marketingové aktivity směrem dovnitř
společnosti, které mají za cíl motivovat schopné zaměstnance, tak mohou být někdy
i přínosnější než ty namířené směrem ven (Kotler & Keller, 2013).
Obor interní komunikace se samozřejmě v historii vyvíjel a v jednotlivých stádiích byl
různě zaměřen. Ve své knize Interní komunikace v teorii a praxi vývoj oboru přibližuje
Holá s pomocí modelu M. C. Brandona z roku 1997. Do 60. let 20. století byla interní
komunikace zaměřena především na konkrétní lidi s cílem zlepšit morálku. Důraz byl
kladen na kamarádství, jednotlivce a osobní přístup ke komunikaci. Od 60. do 80. let byl
přístup k interní komunikaci chladný a skeptický. Cílem bylo především informovat
a formátem se přibližovala zpravodajství, jelikož žurnalistika byla pro vývoj interní
komunikace v té době velkou inspirací. Od 80. let dále je jí naopak marketing. Interní
komunikace se tak dnes zaměřuje spíše na strategické cíle. Přistupuje se k ní proaktivně
a s orientací na byznys (Holá, 2017).
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Interní komunikace je také mnohdy označována termíny korporátní komunikace, firemní
komunikace, interní marketing a další. Některé z pojmů (např. korporátní komunikace)
mohou mít přesah i do komunikace směrem ven.
I přes prokazatelné úspěchy je interní komunikace v mnoha firmách jako samostatná
disciplína opomíjena a bývá zařazena do jiných oddělení společnosti jako je Human
Rerources (dále také „HR“) nebo marketing. Pouze 11 % firem v České republice má
samostatné oddělení pro interní komunikaci. U 34 % spadá pod oddělení komunikace,
24 % firem má interní komunikaci jako součást HR oddělení a 13 % firem se jí věnuje
v rámci marketingového oddělení (Poucha, 2019). Celkově si ale důležitost interní
komunikace uvědomuje stále více firem. V Čechách lze vývoj interní komunikace
od intuitivní k systematické činnosti pozorovat taktéž (Holá, 2006).
Vnitrofiremní komunikace ve firmě probíhá i bez vědomého přičinění – má vlastní sítě,
zdroje i neformální vůdce (Horáková a další, 2008). Nástroje interní komunikace totiž
netvoří pouze různá neosobní komunikační média, ať už online nebo offline (intranet, email, interní časopisy, nástěnky), jak lze vidět v přehledu nástrojů interní komunikace
na Obrázku 1. Výraznou a důležitou částí je osobní komunikace, a to i na neformální
úrovni, např. dialog v kuchyňce při vaření kávy, během pauzy na cigaretu a další. Je to
zkrátka druh komunikace, který není řízen předem stanovenými pravidly a vzniká
z vlastní vůle zaměstnanců (Poucha, 2019). „Čím lépe poznáme tuto neformální síť a čím
více ji dokážeme využít, tím lepší výsledky budou mít oficiálně vydávané zprávy“
(Horáková a další, 2008, s. 135). Neformální část komunikace se může stát snadno
nekontrolovatelnou a mohou se skrze ni šířit různé dezinformace, které mohou vedení
firmy uškodit. Interní komunikace by měla sloužit i k tomu, aby tyto různé komunikační
šumy mezi zaměstnanci vyjasnila a uvedla na pravou míru (Poucha, 2019).
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Obrázek 1: Nástroje interní komunikace (Poucha, 2019)

Pro interní komunikaci je důležité, aby byla podpořena vedením. „Interní marketing
vyžaduje vertikální soulad s nejvyšším vedením a horizontální soulad s ostatními
odděleními tak, aby každý rozuměl marketingovému úsilí, vážil si ho a podporoval je“
(Kotler & Keller, 2013, s. 52). Pro takový soulad je důležitá silná firemní kultura
s jasnými hodnotami a vizí, která bude prostupovat celou společností, její vedení
i zaměstnanci ji budou chápat a především se jí budou řídit. Pouze 36 % top managementu
ale vnímá oddělení interní komunikace jako svého partnera a pouze 20 % firem má
dokonale zmapovaný stav interní komunikace (Poucha, 2019).
Stejně jako u dalších komunikačních disciplín i u interní komunikace je důležité měřit
její efektivitu, a to ať už vyhodnocením strategické, taktické nebo operativní úrovně
interní komunikace. Pouze 14 % firem v České republice ale pravidelně využívá
operativní metriky interní komunikace, např. čtenost firemních médií. Zároveň 13 %
pravidelně používá strategické metriky interní komunikace, které se zaměřují na změny
chování zaměstnanců nebo třeba ušetřené náklady. Jen 1 % firem také pravidelně měří
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návratnost investic do interní komunikace, což je paradox, jelikož právě to vedení firem
zajímá nejvíce (Poucha, 2019).

1.2 Firemní kultura
„Firemní kultura je soubor rozhodujících představ, hodnot a norem chování sdílených
a prosazovaných členy organizace“ (Tureckiová, 2004, s. 132). Firemní kultura se
projevuje od přístupu managementu přes atmosféru na pracovišti až po přístup
k samotným zákazníkům. Firemní kultura bývá označována také termínem podniková
kultura nebo také korporátní kultura a je popsána v rozličných definicích od různých
autorů. Například Armstrong ji popisuje jako: „… soustavu hodnot, norem, přesvědčení,
postojů a domněnek, která sice asi nebyla výslovně zformulována, ale určuje způsob
chování a jednání lidí a způsob vykonávání práce“ (Armstrong, 2007, s. 257).
Prvků firemní kultury může být mnoho, odvisle od vnímání různých autorů. Ve výzkumu
IIK měřili, jak mají konkrétně základní strategické prvky (mise, vize a hodnoty) české
společnosti nastavené, a především pak to, jaký dopad to má na jejich firemní kulturu,
potažmo výsledky jejich podnikání. V Čechách má mise, vize a hodnoty ukotvené 94 %
společností. Ovšem jen čtvrtina se jimi řídí a opravdu jimi žije. 70 % z nich je má sepsané,
ale vnímá je pouze jako formalitu. Přitom společnostem se silnou firemní kulturou jejichž
hodnoty, mise a vize se promítají do každodenní práce zaměstnanců, se daří dvakrát více
(rostou 9,2 %), než těm, pro které jsou firemní hodnoty, mise a vize jen prázdnými
frázemi (rostou o 4,6 %) (Poucha, 2019). Firemní kultura by měla právě z těchto
základních strategických prvků, které nyní alespoň stručně představím, vycházet.

1.2.1 Vize
Vizi IIK definuje jako základní podstatu existence a působení organizace (Poucha, 2019).
Měla by být odpovědí na otázku proč dělá organizace to, co dělá a čeho tím chce
dosáhnout. Bývá krátká, jednoduchá a výstižná. Prezentuje ideální stav, kterého chce
organizace svou strategií dosáhnout, určuje směr celého snažení v organizaci. Vize je
součástí klíčových motivačních faktorů, které mají vést k naplnění cílů organizace
(Management Mania, 2019).
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1.2.2 Mise
Mise je oproti vizi konkrétnější záležitost. Mise je důležitá pro určení směru společnosti –
funguje jako kontrolní mechanismus pro udržení konzistence jejích kroků i jako
pomyslné vodítko při menších i větších rozhodnutích. Dále určuje dlouhodobé
i krátkodobé cíle a je důležitá také pro informaci zákazníků, majitelů i zaměstnanců. Tyto
skupiny má mise mimo jiné také inspirovat a motivovat (Poucha, 2019).

1.2.3 Hodnoty
Hodnoty někteří nemusí vnímat jako nejdůležitější prvek interní komunikace především
proto, že jsou poměrně skryté a jsou spojené a určené řadou aspektů z celého života
jednotlivce. Mohou však chod organizace naprosto zásadně ovlivňovat. Podle
Vysekalové a Mikeše (2009, s. 68): „Hodnoty představují nejhlubší úroveň kultury. Jde
o obecné vědomí toho, co je dobré a co špatné, hodnotné, či nehodnotné. Hodnoty se
promítají do pracovní morálky, sounáležitosti pracovníků s firmou i do celkové orientace
firmy. Měly by být sdíleny všemi pracovníky, nebo alespoň těmi, kteří jsou ve vedoucí
pozici.“

1.2.4 Vize, mise a hodnoty v kontextu reklamních agentur
Aby bylo možné si lépe představit tyto poměrně abstraktní pojmy v kontextu reklamních
agentur, kde bude zkoumána angažovanost zaměstnanců, uvádím několik příkladů jejich
aplikace. Je důležité brát v potaz, že pouhá definice hodnot, misí a vizí v agenturách ještě
nemusí značit kvalitní firemní kulturu a naopak.
Agentura Boomerang Communication má například na svém webu v sekci Agentura
uvedeno své hlavní poslání: „Přitahujeme lidi ke značkám.” To je následováno
představením jejich hlavních tváří, uvedeny jsou také hodnoty a pilíře “za které dáme
ruku do ohně”. Jedním z nich je například respekt vůči klientům, jejich zákazníkům, ale
i k sobě samým a dále skvělé řemeslo postavené na dlouhodobě fungujících konceptech,
strategickém myšlení, to vše s včasným doručením (Boomerang Communication s.r.o.,
2021). Na stránkách české pobočky Ogilvy si kromě přehlídky jimi realizovaných
kampaní můžeme přečíst, že „Budujeme značky a měníme je v zážitek tím, že vyprávíme
jejich příběh. Dáváme značkám smysl“ (Ogilvy, s.r.o., 2021). Česká pobočka síťových
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agentur Havas Prague na svém webu hlásí „Naší misí je vytvářet smysluplná spojení mezi
lidmi a značkami s pomocí kreativity, inovací a médií” (Havas Worldwide Prague a.s.,
2021). Saatchi & Saatchi této oblasti věnuje na svém webu ještě mnohem více prostoru
než ostatní. Sekci Naše filozofie uvádí citátem celosvětového generálního ředitele Saatchi
& Saatchi Kevina Robertse: „Na začátku všeho je záměr. Tohle je ten náš,” který
doplňuje o vizualizované vysvětlení jejich záměru, který je zde přiložen na Obrázku 2
(Saatchi & Saatchi Praha, 2021).

Obrázek 2: Záměr Saatchi & Saatchi (Saatchi & Saatchi Praha, 2021)

1.3 Reklamní agentura
Za první reklamní agenturu je považována agentura Volney B. Palmera, který ji založil
v 50. letech 19. st. ve Philadelphii. Přidružila se jako vedlejší činnost k jeho dosavadnímu
podnikání v nemovitostech a uhlí a spočívala v prodeji reklamního prostoru v místních
novinách, jak lze vidět v jeho inzerátu v jednom z výtisků M' Elroy's Philadelphia
Directory z roku 1842 na Obrázku 3. Postupem času se jeho působnost rozšířila o mnoho
dalších měst a novin a agentura začala klást větší důraz na rozlišení cílových skupin
jednotlivých plátků a také přesnou formulaci inzerátů jejich klientů. Ke komplexitě
fungování dnešních agentur má ta Palmerova velmi daleko. Dá se ale považovat za jeden
z prvních základních kamenů reklamních agentur vůbec (Holland, 1974).
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Obrázek 3: Inzerát Volney B. Palmera (Holland, 1974)

Reklamní agentury tak, jak je vnímáme dnes, poskytují služby v oblasti reklamy všeho
druhu klientům na základě jejich požadavků. Historicky reklamní agentura zajišťovala
komplexní služby (tzv. full-service) a i dnes je mnoho takových (MediaGuru, 2021,
Mičienka & Jirák, 2021). Postupem času ale přibývaly k full-service reklamním
agenturám specializované agentury, např. mediální, kreativní, digitální a další
(MediaGuru, 2021).
Dle Asociace komunikačních agentur (dále také „AKA“) do kategorie reklamních
agentur v České republice patří Boomerang Communication, BPR (Bohemia Public
Relations), Havas Prague, Leo Burnett, Made by Vaculik, McCann Prague, Ogilvy,
Publicis Groupe, Scholz&Friends, Saatchi & Saatchi, TRIAD Advertising, VCCP,
VMLY&R, WMC/GREY Praha a Zaraguza CZ (Asociace komunikačních agentur,
2021), které budou součástí výzkumu v praktické části této práce.
Ředitel AKA Marek Hlavica považuje za reklamní agentury takové, které zajišťují 360°
komunikaci bez užší specializace. Seznam výše obsahuje jak silné agentury s tuzemským
vlastníkem, tak pobočky velkých síťových agentur. Další charakteristiky jsou shodné
s dalšími sekcemi AKA a jsou zároveň podmínkami pro přijetí (Hlavica, 2021). Členem
se dle Asociace komunikačních agentur (2021) může stát komunikační agentura, která:
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•

podniká v oblasti komerčních komunikací,

•

má nejméně sedm zaměstnanců v řádném pracovním poměru nebo
pracovníků v jiném dlouhodobém smluvním vztahu,

•

má nejméně tři na sobě nezávislé zákazníky, z nichž žádný nemá
nadpoloviční podíl na jejím obratu,

•

prokázala, že je schopna připravit a realizovat komunikační kampaň
celostátního rozsahu a úspěšně působit na českém trhu v delším časovém
období (minimálně rok a půl),

•

poskytuje kvalitní služby evropského standardu a podniká slušně, čestně
a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů.

•

zavazuje se dodržovat Zásady etického chování, Kodex AKA pro podporu
prodeje a Kodex reklamy Rady pro reklamu.

Reklamní agentury bývají typické tím, že velkou část jejich pracovníků netvoří pouze
zaměstnanci, ale také živnostníci. Obsahovou náplní této volné živnosti č. 66. Reklamní
činnost, marketing, mediální zastoupení je „Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření
reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích,
šířením sdělovacími prostředky, internetem, distribuce nebo dodávka reklamních
materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za
účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí
zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného
mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních
otázkách) a jejich statistické vyhodnocení. Mediální zastoupení” (Ministerstvo průmyslu
a obchodu, 2008). V rámci této práce jsou z praktických důvodů bráni za pracovníky
reklamních agentur jak ti, kteří jsou v agenturách na regulérní zaměstnanecký úvazek, tak
ti, kteří pro agenturu pracují ve výši plného úvazku jako osoby samostatně výdělečně
činné (dále také „OSVČ“).
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2 Pracovní angažovanost
V této části práce bude komplexně představena pracovní angažovanost. Nejprve bude
nastíněna historie tohoto pojmu společně s vysvětlením, proč je právě dnes angažovanost
tak velkým tématem. Dále budou nastíněny související pojmy jako je spokojenost s prací,
motivace a oddanost, které s angažovaností úzce souvisí, a to jak ve věcech, ve kterých
se tyto termíny překrývají, tak naopak v těch, ve kterých jsou odlišné. Součástí bude
představení také několika nástrojů a faktorů, které mohou jednotlivé stavy ovlivňovat.
Dále bude definována samotná pracovní angažovanost, a to z pohledu hned několika
autorů a jejich modelů. O ně se bude opírat praktická část této práce. Bude také stručně
představeno

rozdělení

zaměstnanců

dle

angažovanosti

společně

s

jejich

charakteristikami. V závěru této práce je uvedeno několik výzkumů týkající se pracovní
angažovanosti a také práce v kontextu pandemie covid-19, která nejen celé pracovní
prostředí v posledním roce významně ovlivnila.

2.1 Historický kontext
Není přesně jasné, kdy byl tento termín poprvé použit. První, kdo vyjádřil myšlenku,
že by mohli být lidé osobně angažovaní i ve svých pracovních rolích, byl William
A. Kahn, a to v odborném článku pro Academy of Management Journal v roce 1990.
Do širšího povědomí se ale pojem pracovní angažovanosti v devadesátých letech dostal
díky společnosti Gallup a jejich knize First, break all the rules, kde byly představeny
výsledky studií z roku 1998 na základě Q12 – Gallupova dotazníku angažovanosti
(The Gallup Workplace Audit), který v praktické části této práce bude také využit. Tato
společnost se tomuto tématu věnuje dodnes a je v této oblasti světovým leaderem
(Horváthová a další, 2016).
Na místě je zodpovědět si, proč se právě v této době pojem pracovní angažovanosti začal
stávat tak populárním a zájem o něj už v následujících letech jen rostl. Odpověď není
jednoznačná, pravděpodobně je důsledkem hned několika jevů. Prvním a nejspíše
nejvýraznějším z nich jsou neustále probíhající změny na pracovním trhu, který přechází
z tradičního na moderní. Konkrétně to znamená přestup ze stabilního organizačního
prostředí k permanentní změně, z horizontální struktury k vertikální. Místo celoživotní
záležitosti je zaměstnání spíše věcí nejistou, místo fyzických požadavků zaměstnavatel
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klade mnohem větší důraz na mentální a emocionální dispozice. Nově se stalo žádoucím
pracovat nikoli tvrdě, ale především chytře. Namísto externí kontroly a dohledu je
vyžadována sebekontrola a samořízení. Omezení času a místa pro výkon práce přestávají
být zásadní (Truss a další, 2014). „Tyto změny společně vedly k tomu, co nazýváme
psychologizace práce. Například organizační změna vyžaduje přizpůsobení, týmová
práce asertivitu, práce ve vertikálních sítích komunikační dovednosti, existence jen
malého množství omezení vyžaduje sebekontrolu, mentální a emocionální požadavky
vyžadují pružnost atd. Je tedy možno konstatovat, že více než v minulosti psychologické
schopnosti pracovníků, včetně jejich motivace, mají vliv na efektivní fungování
organizace” (Horváthová a další, 2016, s. 16). Myšlenkou, že zaměstnanci sice věnují
práci svůj čas, nikoli však svou mysl a energii už se zabýval ve své knize Human
Resource Champions z roku 1997 Dave Ulrich (Horváthová a další, 2016).
Dalším důležitým faktorem může být tzv. pozitivní psychologie, které je v posledních
desítkách let věnována také velká pozornost. Zabývá se studiem kvality života a zejména
pozitivními a kladnými faktory, které ovlivňují osobní well-being. Ty byly totiž
v dosavadních psychologických směrech přehlíženy, neboť byly v popředí zkoumání
problémové oblasti lidské psychiky. Pozitivní psychologie se snaží spíše o jejich prevenci
a podporu pozitivních fenoménů umožňující jednotlivcům i skupinám efektivně
prosperovat (Slezáčková, 2010).
Dalo by se říci, že zvýšený zájem o angažovanost na přelomu tisíciletí lze
vysvětlit „…rostoucím významem lidského kapitálu a psychologického zapojení
pracovníků do podnikání a zvýšeným vědeckým zájmem o pozitivní psychologické stavy
pracovníků” (Horváthová a další, 2016, s. 18). Neustále stoupající trend v této oblasti
můžeme pozorovat i na akademické půdě. V prvním desetiletí 21. století došlo
k výraznému nárůstu ročního počtu publikací, které se zabývají právě angažovaností.
Na začátku bylo možné je spočítat doslova na prstech jedné ruky. V letech 2003–2005 se
publikace, které mají ve svém názvu pojem angažovanost, pohybovaly okolo 20 kusů.
V následujících letech jejich počet stoupal a v roce 2010 vyrostl skokově na téměř na 160
a postupně stále roste, jak lze vidět v přiloženém grafu na Obrázku 4.
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Obrázek 4: Počet publikací s pojmem angažovanost v názvu (Horváthová a další, 2016, s. 17)

2.2 Související pojmy
Ještě než se ponoříme hlouběji do definice pracovní angažovanosti a faktorů, které ji
ovlivňují, je na místě se seznámit s dalšími pojmy. Pojem pracovní angažovanosti se totiž
velmi úzce prolíná s termíny jako je spokojenost s prací, motivace, oddanost vůči
organizaci a dalšími. Pro lepší vymezení pojmu je tak nezbytné se seznámit i s těmito
podobnými koncepty, a především s tím, v čem se s pracovní angažovaností spojují
a v čem naopak odlišují. Pro lepší pochopení pojmů budou také představy stručné
charakteristiky zaměstnanců spokojených, motivovaných, oddaných a v dalších
podkapitolách samozřejmě podrobněji i angažovaných zaměstnanců. Budou nastíněny
také nástroje, které mohou pomoci k posílení těchto trendů mezi zaměstnanci a mohou
vést k dosažení vysoké míry zapojení zaměstnanců.

2.2.1 Spokojenost s prací
Spokojenost s prací má z psychologického hlediska dvě stránky – objektivní, která se
skládá z výkonu, efektivity a dalších projevů, a subjektivní. Ta odráží pracovní
spokojenost nebo nespokojenost v kontextu osobních měřítek. Tím je individuální „filtr”
norem, hodnotové orientace, aspirací a očekávání (Štikar, 2003). Dle Armstrong (2007)
se spokojenost či nespokojenost s prací a pracovním prostředí týká postojů a pocitů, které
mají lidé ve vztahu ke své práci. Negativní postoje k práci signalizují nespokojenost
a naopak. Kromě vnitřních a vnějších motivačních faktorů vnímá jako spokojenost
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ovlivňující faktory také kvalitu řízení, sociální vztahy a také úspěch či neúspěch jedince
ve své práci.
Ačkoli by se mohlo zdát, že pracovní spokojenost bude mít velký vliv na pracovní výkon,
studie tuto korelaci ve větší míře nepotvrzují. Pracovní spokojenost je významným
předpokladem pro produktivitu, ale nikoli jejím garantem (Horváthová a další, 2016).
Produktivita ale nebývá hlavním cílem práce, ale pouze prostředkem k dosažení cílů.
„Lze říci, že to není spokojenost s prací, která vede k vysokému výkonu, ale naopak vysoký
výkon, který vede ke spokojenosti s prací, a že spokojený pracovník není nutně
produktivním pracovníkem, a ten, kdo odvádí hodně práce, nemusí nutně být spokojeným
pracovníkem” (Armstrong, 2007, s. 229). Rozdíl mezi angažovaností a spokojeností
v pracovním kontextu spočívá v tom, že angažovanost souvisí s aktivací. Spokojenost je
spojována pouze s uspokojením, nikoli s nadšením, zápalem a ochotou investovat do
práce více vlastní energie, což u angažovanosti platí. Existuje ale i řada autorů, kteří tuto
přidanou hodnotu angažovanosti v porovnání s pracovní spokojeností popírají
(Horváthová a další, 2016).
Dle definice Horváthové jsou spokojení pracovníci ti, kteří „dělají svou práci rádi a jsou
spokojení s pracovními podmínkami. Obecně platí, že dokáží pracovat samostatně,
spolehlivě a bez většího dohledu ze strany vedoucího. Nejsou ale ochotni být týmovými
hráči ani jít nad rámec svého úsilí” (Horváthová a další, 2016, s. 32).

2.2.2 Motivace
V kontextu pracovní motivace se používají především pojmy intrinsická a extrinsická
motivace. K extrinsické motivaci vede dostatek pracovních zdrojů, podpora zaměstnance
v dosahování cílů, podpora příjemné týmové atmosféry, zlepšování pracovního prostředí
nebo například zvýšení platu. Instrisická pracovní motivace vychází pak z jedince
samotného, kdy ho k práci motivují pozitivní prožitky, které mu samotná práce přináší.
I tento druh motivace lze alespoň mírně ovlivnit. Zaměstnanci v tomto případě pomáhá
zpětná vazba nebo například jeho individuální podpora při plnění cílů a podpora jeho
autonomního rozhodování (Nakonečný, 2005).
„Říká se, že když je práce smysluplná, tak je také motivující. To znamená, že to není mzda
nebo uznání, co vyvolává pozitivní pocity, které se pojí s angažovaností, ale že je to práce
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sama“ (Macey & Schneider, 2008, s. 67). Z výzkumu Gallup z roku 2008 vyplývá,
že odměňování a benefity jsou až pátým nejčastějším faktorem, který ovlivňuje
motivovanost zaměstnanců k pracovnímu výkonu. Před tím se nachází zapojení, lidský
přístup nebo dobré vedení (Poucha, 2019). Nejdůležitějším faktorem je pak uznání, které
ale Macey a Schneider jako zcela zásadní nepovažuje, jak vyplývá z citace výše.
Z výzkumu také vyplývá, že pracovní motivace má na rozdíl od spokojenosti přímý vliv
na výkon zaměstnanců (Poucha, 2019). Dle Armstrong je nejlepší, když je jedinec
motivován sám od sebe, tedy motivace vnitřní. „Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně
definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto
cílů. Takoví lidé mohou být motivováni sami od sebe, a pokud to znamená, že jdou
správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout chtějí, pak je to nejlepší forma
motivace.” Doplňuje ale, že většina zaměstnanců potřebuje být motivována také vnějšími
faktory (Armstrong, 2007, s. 220). Motivovaní zaměstnanci mají charakteristiky
spokojených zaměstnanců, a navíc pracují s větší energií a více se na práci soustředí. Jde
jim ale spíše o cíle osobní, spíše než o cíle organizace (Horváthová a další, 2016).

2.2.3 Oddanost
Oddanost je také označována jako sounáležitost či závazek úzce související s hodnotami
organizace a identifikace s nimi. „Oddanost obsahuje tři faktory: silnou touhu zůstat
členem organizace, silnou víru v hodnoty a cíle organizace a jejich akceptování
a připravenost vynakládat značné úsilí ve prospěch organizace“ (Armstrong, 2007,
s. 234).
Pojem oddanost bývá zaměňován s loajalitou, ta ale spočívá spíše v povinnosti a kázni,
zatímco v případě oddanosti se jedná o dobrovolnou věc. Co se týče angažovanosti, je
s oddaností úzce propojena. Angažovanost je ale spíše emoční záležitost a je v ní pouto
se samotnou prací, zatímco oddanost se vztahuje výhradně k organizaci jako takové.
Angažovanost a oddanost se vzájemně silně ovlivňují. Zaměstnanci se v organizaci
mohou angažovat i v momentě, kdy vůči organizaci nejsou oddaní, (Horváthová a další,
2016) což potvrzuje také definice Salancika, kterou Horváthová uvádí tamtéž: „Oddanost
je stav bytí, v němž se pro jedincovy činy stává závazným přesvědčením, které udržuje
a podporuje jeho aktivity a jeho vlastní angažovanost.“
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Mezi faktory ovlivňující oddanost patří například osobnostní rysy (autonomie,
svědomitost a další), vzájemné přizpůsobení osobnostních rysů a pracovních podmínek,
pocit spravedlivého zacházení ze strany nadřízeného (manažeři by měli respektovat
v organizaci pravidla fair play), proces rozhodování, formy komunikace při realizaci
změn (citlivý přístup na reakce pracovníků a počet sdělených informací) nebo třeba
odměny, které pracovník ztratí při odchodu z organizace (Allen & Meyer, 1990).
Oddaný pracovník je dle Horváthové takový zaměstnanec, který se silně identifikuje
s organizací, je k ní loajální a její budoucnost vidí optimisticky. Je ambiciózní a zároveň
má vžité hodnoty organizace. Věří, že mu to umožní dosáhnout nejlepšího výkonu.
Pro oddaného zaměstnance jsou charakteristiky

motivovaného a spokojeného

zaměstnance samozřejmým základem jeho chování (Horváthová a další, 2016).

2.3 Spokojenost, motivace, oddanost, angažovanost zaměstnanců
a nástroje k jejich dosažení
V podkapitole 2.1 Historický kontext je vysvětleno, proč je právě nyní angažovanost tak
zásadním tématem. Podobnému zájmu se historicky těšily i výše zmíněné pojmy:
spokojenost, motivace a oddanost. Ve schématu, které ve své knize Řízení lidských zdrojů
zpracovala podle modelu společnosti Mercer Horváthová a další, je vidět vývoj
a specifika každého ze zmíněných trendů v průběhu času. Vizualizace je na Obrázku 5.

Obrázek 5: Vývoj trendů v průběhu času (Horváthová a další, 2016, s. 32)

18

Tyto trendy na sebe nenavazují jen v čase, ale jsou také jednotlivými stupni k dosažení
zaměstnanecké angažovanosti. Mercer's Employee Engagement Model vykresluje
zaměstnance ve čtyřech možných úrovních zapojení jako satisfied (spokojené), motivated
(motivované), comitted (oddané) a advocate. To jsou takzvaní pracovní obhájci, vysoce
angažovaní zaměstnanci. Model je znázorněn v Obrázku 6.

Obrázek 6: Mercer's Employee Engagement Model (Mercer Limited, 2007)

Společnost Mercer, která se tématem zaměstnaců a maximalizace jejich zapojení
do organizace dlouhodobě zabývá, je v jednotlivých stádiích definuje následovně.
Spokojený zaměstnanec si dle nich užívá svou práci, je schopný pracovat samostatně,
není nespokojen s podmínkami a není nutně týmový hráč. Motivovaný zaměstnanec,
který už je o úroveň výš než spokojený, přispívá k práci svou energií a snaží se dosahovat
cílů, i když především těch osobních, spíše než cílů týmových či cílů celé organizace.
Dalším stupněm je oddaný zaměstnanec. Ten je velmi loajální vůči organizaci, sounáleží
s ní, vidí její budoucnost optimisticky a spolupracuje při dosahování týmových cílů i cílů
organizace. Nejvyšším stupněm je pracovní advokát, tedy vysoce angažovaný
zaměstnanec. Ten aktivně vyhledává příležitosti pro dosažení poslání organizace a je
ochoten vynakládat úsilí nad rámec své práce. Navíc je ochoten podrobit se kritice, anebo
naopak přispět svou konstruktivní kritikou s cílem posunout organizaci dál (Mercer
Limited, 2007).
Jak již bylo zmíněno, zaměstnance lze dle společnosti Mercer mezi jednotlivými stádii
posouvat s pomocí několika rozličných nástrojů. Spokojený zaměstnanec se může stát
motivovaným například s pomocí managementu, který se bude zasazovat o zlepšení
pracovního prostředí, bude mu dávat uznání za jeho pracovní úsilí, poskytne spravedlivé
odměny a adekvátní pracovní nástroje. Motivovaný zaměstnanec se může stát oddaným,
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když jsou mu komunikována jasná očekávání, je podporován v rozvoji svých dovedností,
dochází k pravidelnému vyjasňování priorit a je mu poskytována zpětná vazba. Nástroji,
jak pomoci oddanému zaměstnanci, aby se stal zaměstnanec angažovaným, je například
pomoc při budování dlouhodobé smysluplné kariéry, zajištění uznání a odměny
za dlouhodobou oddanost, zajištění transparentnosti, rozvíjení porozumění dlouhodobé
vizi a posilování organizačních hodnot prostřednictvím chování managementu.
Pro udržení vysoké angažovanosti zaměstnance, tedy pracovního obhájce, pomáhá
sdílení pokroků a úspěchů organizace, provázání obchodních výsledků s rolí týmu
i jednotlivců, podpora rozvoje a růstu prostřednictvím delegování, podpora silného
zaměření se na zákazníka, podpora inovací a další (Horváthová a další, 2016).

2.4 Definice angažovanosti
Angažovanost vychází z anglického originálu engagement, tedy v tomto smyslu zapojení
se do něčeho, účast. Jedná se o pojem s širokými možnostmi výkladu týkajících se
různorodých sfér lidského života. V rámci této práce budeme s pojmem angažovanost
pracovat ve smyslu pracovní angažovanosti, jak již bylo nastíněno.
První, kdo vyjádřil myšlenku, že by mohli být lidé osobně angažovaní i ve svých
pracovních rolích, byl William A. Kahn (Truss a další, 2013). V článku pro Academy
of Management

Journal

kromě

pracovní

angažovanosti

popsal

i

pracovní

neangažovanost, která naopak spočívá ve vypojení self z pracovní role (Kahn, 1990).
Pojem pracovní angažovanosti dále definovalo mnoho dalších autorů. Dle Armstrong
dochází k angažovanosti, když jsou lidé oddáni své práci a mají zájem o to, co dělají
a skutečně je to vzrušuje. Tvrdí navíc, že angažovaní zaměstnanci zároveň nemusí být
oddaní organizaci. Týká se to především vzdělaných pracovníků, kterým může více
záležet na typu práce než na organizaci, pro kterou ji vykonávají a která jim k tomu ale
poskytuje dostatečné možnosti uplatnění a příležitosti k jejich rozvoji (Armstrong, 2014).
Český Institut interní komunikace v čele s Tomášem Pouchou v roce 2013 definoval
angažovanost jako „… aktivní dobrovolné tvůrčí překračování rámce běžných
pracovních úkolů, které přináší naplnění člověku a prospěch organizaci” (Poucha, 2019).
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Samozřejmě existují i negativní postoje k angažovanosti. Například Bláha v publikaci
Pokročilé řízení lidských zdrojů uvádí pohled J. Sullivana, který nahlíží na angažovanost
kriticky jako na „staré víno v nové láhvi”. Rozporuje mimo jiné její důležitost proto, že je
založena primárně na emocích, které jsou dle jeho tvrzení obtížně měřitelné (Bláha,
2013).

2.5 Modely a faktory angažovanosti
Modelů pracujících s pojmem angažovanost je podobně jako jeho definic – celá řada.
The Hay Group Engaged Permormance Model pracuje s šestmi oblastmi, které pomáhají
k vytvoření angažovaného pracoviště, The Aon Hewitt Employee Engagement Model,
zvaný také jako Say, Stay and Strive, identifikuje šest skupin faktorů, které vedou
k lepšímu výkonu a angažovanosti zaměstnanců, Mercer's Employee Engagement Model
se zaměřuje na prediktory angažovanosti pracovníků a byl již představen v podkapitole
2.3 Spokojenost, motivace, oddanost, angažovanost zaměstnanců a nástroje k jejich
dosažení. CIPD Engagement Model řeší čtyři oblasti angažovanosti (organizaci, lidi,
práci a budoucnost) a v neposlední řadě také IES' Engagement Model, který se zaměřuje
především na pocit ocenění a zapojení, jakožto nejsilnější faktory ovlivňující
angažovanost (Horváthová a další, 2016). Dalším je pak přístup společnosti Gallup, který
není ve výčtu Horváthové zmíněn, ale pro tuto práci je klíčový. Vychází z něj totiž
dotazník, který je v praktické části této práce využíván ke zjištění angažovanosti
respondentů z řad reklamních agentur. Protože ale nereflektuje všechny zajímavé faktory,
které mohou pracovní angažovanost ovlivňovat, dotazníkové šetření je rozšířeno ještě
o doplňující otázky, které zjišťují i další faktory vycházející z jiných modelů a přístupů,
které zde budou alespoň stručně nastíněny.

2.5.1 Model angažovanosti dle společnosti Gallup
Společnost Gallup zjišťuje angažovanost na základě svého dotazníku Q12, který se skládá
ze 12 otázek a jedné obecné úvodní otázky. Ty pracují s faktory, které podle nich mají
na angažovanost zaměstnanců zásadní vliv. Jednotlivé postuláty, které jsou podrobně
představeny v podkapitole 3.3 Gallupův dotazník angažovanosti, lze seřadit podobně
jako potřeby ve známé Maslowově pyramidě potřeb, jak je nastíněno na Obrázku 7.
Je tedy nejprve potřeba uspokojit ty nižší, aby se začal brát zřetel na naplňování i potřeb
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ve vyšších patrech. Do základu je potřeba vědět, co se ode mě v práci očekává a mít
k tomu potřebné vybavení a materiál, to jsou základní potřeby. Dalším stupněm je
individuální aspekt potřeb. Možnost dělat každý den to, co mi jde nejlépe, dostávat za to
uznání a mít v práci někoho, kdo se o mě a mou práci zajímá a podporuje mě v ní i v mém
rozvoji. Třetím patrem pomyslné pyramidy je pak vědomí, že jsou mé názory v práci
brány vážně, ztotožňuji se s cíli i misí podniku, záleží mi na kvalitě práce, kterou odvádějí
kolegové a mám mezi nimi třeba i nejlepšího přítele. Toto patro se tak zaměřuje
především na týmovou práci a roli jednotlivce v rámci týmu. Vrcholem pyramidy je růst.
Ten se skládá z potřeb dosažení velkého pokroku a příležitosti učit se a rozvíjet se (Gallup
Inc., 2016). „Tzn. pokud nemá zaměstnanec vybavení a materiál potřebný k výkonu své
práce (což nemusí být pouze počítač, psací stůl, telefon, ale mohou to být také
např. informace a jejich dostupnost), nebo neví, co se od něj v práci přesně očekává,
nebude ho v tuto chvíli až tolik zajímat např. kvalita práce jeho kolegů nebo důležitost
mise a strategie podniku. Proto je důležité si nejprve budovat silnou pozici v základech
a vytvářet takové pracovní prostředí a kulturu, které by umožňovaly zabývat se dalšími
stupni pyramidy” (Lozničáková, 2003).

Obrázek 7: Hierarchie angažovanosti zaměstnanců (Gallup Inc., 2016)
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2.5.2 Model angažovanosti dle Institute for Employment Studies
Tento model angažovanosti vznikl v Institute for Employment Studies a je tvořen
vzájemně se překrývajícími třemi složkami: motivací, oddaností a občanským chováním
v organizaci. Motivace a oddanost jsou důležitým předpokladem pro pracovní
angažovanost, jak bylo již nastíněno v podkapitole 2.3 Spokojenost, motivace, oddanost,
angažovanost zaměstnanců a nástroje k jejich dosažení. Obojí s angažovaností úzce
souvisí, nicméně oddanost na rozdíl od angažovanosti tolik nereflektuje dvoustranný
charakter vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Poslední složkou, která je
obsažena v tomto modelu angažovanosti a se kterou většina modelů takto samostatně
nepracuje, je občanské chování v organizaci. To je definováno jako dobrovolné
a formálně neodměňované chování zaměstnanců, které přesahuje rámec stanovené práce
a pomáhá k plnění cílů organizace a jejímu dalšímu vývoji (Brown & Reilly, 2013).
Vizualizace modelu je k vidění na Obrázku 8. Právě to bylo inspirací pro některé
z doplňujících otázek v dotazníku, konkrétně k ověření tvrzení: Dobrovolně dělám věci
nad rámec své práce a tvrzení Snažím se přinášet návrhy na vylepšení v rámci fungování
agentury.

Obrázek 8: Model angažovanosti dle Institute for Employment Studies (Brown & Reilly, 2013)
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Důraz na dvoustrannost vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vyzdvihuje také
Institut interní komunikace. Oddělení interní komunikace nejčastěji zaměstnance
organizace informují, méně častěji pak vysvětlují – to využívají především v momentě,
kdy očekávají formu odporu vyžadující přesvědčování. Nejméně uplatňovaným ale
nejdůležitějším formátem komunikace by měl být v rámci interní komunikace dialog,
protože je to forma, která zaměstnance dokáže nejlépe angažovat, vtáhnout do děje
a spoluutváření organizace (Poucha, 2019).

2.5.3 Model angažovanosti Say, Stay and Strive
Model angažovanosti společnosti Aon Hewitt pracuje s východisky předešlých studií
a definicí. Podle nich je angažovanost kombinací racionálního myšlení, emocí, záměrů
a chování potřebných pro optimální výkon a produktivitu. Shrnuje pracovní angažovanost
v šesti bodech přiřazených ke třem aspektům – say, stay and strive, jak lze vidět
na Obrázku 9. Say obsahuje to, že zaměstnanec o společnosti kladně mluví a to jak před
spolupracovníky, tak potenciálními zaměstnanci i zákazníky. Stay prezentuje jeho
potřebu být součástí organizace, kdy jen málokdy pomyslí na to, že by organizaci opustil.
Strive je úsilí, které zaměstnanec vyvíjí, aby naplnil cíle společnosti. Všechny tyto body
jsou potřeba proto, aby mohl být dle Hewitta zaměstnanec považován za angažovaného
(Aon Hewitt, 2015). Pro praktickou část této bakalářské práce jsem využila především
část Say a Stay, které v Gallupovo dotazníku angažovanosti nejsou tolik zohledněné a sice
formulací několika doplňujících otázek, které jsou součástí dotazníku a které se zaměřují
na fluktuaci zaměstnanců, ale i např. na to, zda by agenturu, ve které pracují, doporučili
jako zaměstnavatele svým kamarádům.
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Obrázek 9: Aon Hewitt's Model of Employee Engagement (Aon Hewitt, 2015)

2.6 Rozdělení zaměstnanců dle angažovanosti
„Angažovaný zaměstnanec je zanícený zaměstnanec, který je do své práce zcela ponořen,
je aktivní, nadšený a zcela oddaný“ (Truss a další, 2013, s. 241). Míru angažovanosti
zaměstnanců rozlišuje agentura Gallup do třech hlavních kategorií. První jsou engaged
employees, tedy angažovaní zaměstnancí. Ti se ztotožňují se společností, ve které pracují,
mají zápal, přináší inovace a snaží se organizaci posouvat kupředu. Druhou kategorií jsou
not engaged employees, tedy neangažovaní zaměstnanci. Jejich hlavní investicí do práce
je jejich čas, nikoli však energie, zápal či snad dokonce vášeň. Nepřinášejí společnosti
větší přidanou hodnotu, k práci nepřistupují aktivně. Poslední kategorii, kterou Gallup
ve výzkumu rozlišuje jsou actively disengaged employees, což je dle všeho nejhorší
možná kategorie zaměstnanců. Tito lidé nejen, že jsou ve své práci nespokojení, ale svou
nespokojenost dávají ještě okázale najevo. Podkopávají tak práci a aktivitu ostatních,
angažovanějších spolupracovníků (Gallup, Inc., 2013).
Dle Armstrong (2009) je angažovaným pracovníkem takový člověk, který:
•

má pozitivní vztah k práci a svému zaměstnání,

•

věří v organizaci a identifi kuje se s ní,

•

aktivně se snaží, aby šly věci lépe,

•

s ostatními jedná s respektem a pomáhá kolegům efektivněji pracovat,

•

je spolehlivý a jde za hranice požadavků své práce,
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•

vidí širší souvislosti, někdy dokonce i na svůj osobní úkor,

•

udržuje si přehled o nejnovějších přístupech a postupech ve svém oboru,

•

vyhledává a poskytuje příležitosti ke zlepšování výkonu organizace.

Institut interní komunikace rozděluje ve svém výzkumu zaměstnance také do třech
kategorií, ale jiných: vysoce angažovaní zaměstnanci, standardně angažovaní
a neangažovaní (Poucha, 2019).

2.7 Výzkumy o angažovanosti
Z průzkumu IIK vyplývá, že angažovaní zaměstnanci mají o 37 % nižší absenci a u firem
s malým obratem o 65 % nižší fluktuaci než neangažovaní zaměstnanci. Firmy
s angažovanými zaměstnanci mají o 10 % spokojenější zákazníky a o 48 % méně
bezpečnostních incidentů a také o 41 % méně případů týkajících se kvality a vad.
Z výzkumu, který dělali společně s Ipsos v roce 2018, vyšlo, že v České republice je 7 %
vysoce angažovaných pracovníků a 20 % standardně angažovaných, což je dvojnásobek
oproti celosvětovým výsledkům společnosti Gallup. Kompletní statistika z tohoto šetření
je k vidění na Obrázku 10. Průzkum také prokázal, že angažovanost roste s úrovní
vzdělání a také s odpovědností za vedení lidí, a to minimálně pěti podřízených. Naopak
se nepotvrdilo, že by angažovanost jakkoli souvisela s věkem zaměstnance (Institut
interní komunikace, 2017, Poucha, 2019).

Obrázek 10: Angažovanost zaměstnanců v České republice (Poucha, 2019)
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Celosvětově nejznámější výzkumy týkající se angažovanosti provádí společnost Gallup.
V letech 2011–2012 dle výzkumu State of the Global workplace agentury Gallup bylo
napříč 142 zeměmi z celého světa angažovaných pouze 13 % zaměstnanců. V porovnání
s roky 2008–2009 číslo vzrostlo o 2 %. Vzrostl ale i počet vyloženě neangažovaných
zaměstnanců, a to dokonce o tři procentní body a dále roste (Gallup, Inc., 2013). Dle dat
posbíraných v letech 2014–2016 napříč 155 zeměmi vzrostl počet angažovaných
zaměstnanců na 15 % a klesla disangažovanost na 18 %. Nejvyšší míru angažovaných
zaměstnanců mají Spojené státy americké a Kanada (31 %), nejvyšší míru
disangažovaných zaměstnaců pak středovýchodní a severní Afrika (22 %) (Gallup,
Inc., 2017). Vývoj angažovanosti zaměstnanců vycházející z výzkumů společnosti
Gallup mezi lety 2008-2016 je vidět v grafu na Obrázku 11.

Obrázek 11: Vývoj angažovanosti zaměstnanců na základě výzkumů společnosti Gallup (Gallup,
Inc., 2013 & 2017)

2.8 Práce v kontextu pandemie covid-19
Jedním z faktorů ovlivňující pracovní angažovanost je pracovní prostředí. Nejen to bylo
ovlivněno pandemií, která v roce 2020 zasáhla celý svět. Za rok jejího trvání bylo v České
republice provedeno několik výzkumů, které se tomuto tématu věnovaly. Vzhledem
k tomu, že v tomto kontextu bude uvedena pracovní angažovanost zaměstnanců
reklamních agentur v České republice a bude tomu věnována část dotazníku, je na místě
zde tyto výzkumy uvést pro lepší pochopení toho, jak si konkrétně reklamní agentury
v adaptaci např. na home office vedly.
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Dle výzkumu Survio před vypuknutím krize způsobené pandemií bylo na home office
pořád jen 11 % lidí, 16 % na něm naopak nebylo nikdy. 23 % respondentů využívá home
office alespoň jednou týdně a 24 % pak alespoň jednou měsíčně (Survio, 2020).
Kompletní škála výsledků je k vidění na Obrázku 12. Práci z domova nabízela dle
ManPowergroup jako benefit do té doby jen čtvrtina firem (ČT24, 2020).

Obrázek 12: Zkušenost s home office před pandemií (Survio, 2020)

Jak se situace změnila po propuknutí pandemie? Platforma Welcome to the Jungle
zveřejnila začátkem března studii nesoucí název Průzkum pracovního tempa v Česku
2021, které se nezabývá tématem pouze v souvislosti s pandemií, ale právě jí je v šetření
samozřejmě věnován nemalý prostor. Dle nich nyní pracuje na dálku 37 % pracovníků
(Welcome to the Jungle, 2021). Výzkumu agentury Behavio z února 2021 tvrdí,
že aktuálně pracuje pouze z domova 16 % lidí, částečně 22 %. Tím pádem 63 %
ekonomicky aktivních občanů tak stále do práce dochází. 76 % z nich z toho důvodu,
že jejich práce nelze vykonávat z domova, 16 % kvůli tomu, že to jejich vedení firmy
neumožňuje a 11 % proto, že doma nemá potřebné vybavení. Kdyby si nezávisle
na pandemii mohli lidé vybrat místo výkonu své práce, 12 % by z domu nechtělo pracovat
vůbec, 16 % by chtělo pracovat pouze tímto způsobem a 72 % by to rádo střídalo dle
potřeby (Hájková, 2021).
Tyto změny, které by jinak mohly trvat řadu let, mají na zaměstnance samozřejmě vliv
a to hned v několika aspektech. V prvním měsíci pandemie, tedy v březnu 2020, poklesla
produktivita zaměstnanců dle analýzy poradenské společnosti Moore Czech Republic
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o 10 %, po dvou měsících na home office pak pokles dosáhl až 30 %. „Ukazuje se,
že pokud musí celá firma pracovat vzdáleně, efektivně může režim home office fungovat
spíše kratší dobu. Z dlouhodobého hlediska je to naopak často neudržitelné. Přizpůsobit
firemní kulturu zcela novému způsobu práce navíc může být záležitostí i několika let,“
komentuje situaci partner Moore Czech Republic Petr Kymlička (ČT24, 2020). Výzkum
Behavio z března 2021, stejně tak říjnový průzkum společnosti Survio z minulého roku
ale ukazuje, že efektivita je poměrně stejná, minimálně v průměru. Dle Survio, kde lidé
hodnotili svou pracovní morálku na škále od 1 do 7, kdy 1 znamenalo, že jim jde práce
z domova hůř a 7 naopak lépe než na pracovišti, se u většiny příliš nezměnila (Survio,
2020). U Behavia se respondenti rozdělili do třech podobně velkých skupin – 28 % se
na home office pracuje lépe než v práci, 37 % stejně a 33 % hůře (Hájková, 2021).
Nejnovější výzkum z této oblasti od VŠTE České Budějovice dokonce zaznamenal trend
rostoucí efektivity při výkonu práce z domova. Podle nich je doma produktivnějších 51 %
zaměstnanců, 36 % zvládne stejné množství práce a jen 13 % je méně výkonná, než by
byla na pracovišti. „Pokud existuje pozitivní firemní kultura, tak i při absenci
kancelářského prostředí mohou být zaměstnanci mnohem produktivnější,“ komentuje
výsledky jeden ze tří autorů dotazníku Michal Beňo (Novinky.cz, 2021). A nejen tím se
v závěrech výzkumy VŠTE, Behavio a Survio liší od analýzy Moore Czech Republic.
Jak vnímají dopady pandemie covid-19 na místo i samotný výkon práce zaměstnanci
reklamních agentur v České republice bude zjišťováno v jedné z částí dotazníku.
Výsledky pak budou porovnány výhradně s výsledky výzkumu agentury Behavio, která
je ze všech výše zmíněných i vzhledem k renomé agentury nejvěrohodnější. Jejich
výzkum zároveň poukazuje i na samotnou efektivitu, pracovní výkonnost a další oblasti,
které práce z domova ovlivňuje. Dotazovaní například jako výhodu home office
vnímají, že si mohou rozvrhnout čas podle sebe (68 %), že ušetří čas, který by strávili
dojížděním a přípravou např. zevnějšku (64 %), že ušetřený čas mohou věnovat rodině
(33 %) a kromě času ušetří také peníze (30 %), které by jinak dali za obědy či dojíždění.
Jako největší nevýhodu home office je stesk po kolezích a zhoršená komunikace ve firmě
(Hájková, 2021). Zhoršení komunikace potvrzuje i šetření Survio. Zajímavým zjištěním
je, že 75 % firem nevnímají zhoršení komunikace s klienty, ale především v rámci interní
komunikace. Manažeři se zde shodují se zaměstnanci (52 %, 53 %), že komunikace
s kolegy je složitější (Survio, 2020).
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3 Výzkum
Praktická část této práce se skládá z několika dílčích částí. V první jsou představeny cíle
a výzkumné otázky celé práce, následně je čtenář podrobně seznámen s metodikou práce
i výzkumným vzorkem a průběhem sběru dat. Poslední část rozebírá už samotné výsledky
získané s pomocí kvantitativního šetření se zaměřením na oblasti, které byly na začátku
této práce uvedeny jako klíčové.

3.1 Cíl a stanovení výzkumných otázek
Cílem práce je zjistit, zdali a jakým způsobem jsou angažovaní zaměstnanci v takto
specifické oblasti jako jsou reklamní agentury, konkrétně v České republice a to tak, aby
byly výsledky přínosné a užitečné i mimo akademickou sféru. Kromě základního
Gallupova dotazníku angažovanosti je pracovní angažovanost zjišťována také pomocí
několika doplňujících otázek, které pracují s faktory ovlivňující angažovanost, které
Gallupův dotazník nezohledňuje. Kromě toho byla do dotazník přidána ještě část věnující
se práci v kontextu pandemie covid-19. Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.8 Práce
v kontextu pandemie covid-19, pandemie měla na pracovní prostředí i samotný výkon
práce zásadní vliv, a proto bylo na místě prozkoumat reklamní agentury i s ohledem
na tento kontext.
Výzkumné otázky jsou:
VO1: Jak vysoká je míra angažovanosti respondentů z řad reklamních agentur?
VO2: Jaké faktory ovlivňující angažovanost jsou pro tuto oblast specifické?
VO3: Jak si vedou zaměstnanci reklamních agentur v kontextu pandemie covid-19?

3.2 Metodika výzkumu
V rámci výzkumu angažovanosti zaměstnanců reklamních agentur jsem zvolila formát
kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazník. Tento způsob šetření je nejčastěji
využívaným nástrojem při měření angažovanosti (Horváthová a další, 2016). Konkrétně
byla využita metoda dotazování pomocí online dotazníku. Pro hlubší pochopení tématu
angažovanosti v reklamních agenturách v České republice by bylo žádoucí navázat
na kvantitativní šetření také kvalitativními rozhovory, které by dále rozvíjely a vysvětlily
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fenomény zjištěné v dotazníku. Bylo by možné tak učinit například v diplomové práci.
Pro bakalářskou práci toto rozšíření, vzhledem k rozsahu a hloubce typické pro tento druh
práce, není žádoucí.
Co se týče zkoumaného vzorku, bude blíže představen v samostatné podkapitole
3.4 Vymezení a představení zkoumaných agentur. Při e-mailové konzultaci s ředitelem
Asociace komunikačních agentur Markem Hlavicou jsem byla upozorněna na následující
zkušenosti, které by mohly negativně ovlivnit průběh výzkumu. „Musím vás upozornit
na dvě skutečnosti. Řada agentur dnes přímo nezaměstnává, ale má dlouhodobé vztahy
s OSVČ. Výzkumy, se kterými se obracíme na členské agentury mají velmi, podtrhuji
velmi, nízkou návratnost. Pokud byste se ve své práci spoléhala na takový zdroj, může se
stát, že bakalářskou práci nedokončíte. Navíc my se obracíme výhradně na ředitele
agentur. Žádný seznam zaměstnanců neexistuje, už proto, že je mimořádně proměnlivý”
(Hlavica, 2019). Formální stránku zaměstnaneckého poměru nevnímám jako problém.
V dotazníku jsem na základě toho blíže specifikovala, že je určen jak pro pracovníky
v zaměstnaneckém poměru i pro OSVČ, kteří pro agenturu pracují v míře odpovídající
plnému úvazku. Kvůli obavě z nízké návratnosti dotazníku a hlavně nedostatku vstupních
dat jsem se rozhodla nevyžadovat úplné zastoupení celého reprezentativního vzorku
zaměstnanců reklamních agentur v České republice odpovídajícímu jejich zastoupení
v oblastech jako je věk, pohlaví či konkrétní pozice, které se v jednotlivých agenturách
stejně významně liší, ale zaměřila jsem se pouze na minimální počet 5 respondentů
reprezentujících každou z 15 reklamních agentur, které byly pro účely tohoto výzkumu
vybrány. Je tak nutno počítat s jistým zkreslením výsledků dotazníku. Pro větší motivaci
k vyplnění dotazníku jsem za každého přislíbila přispět 50 Kč na některý z mých
oblíbených dobročinných projektů (Energii lékařům, Breakfaststory, Armáda spásy,
Člověk v tísni) nebo jejich vlastních favoritů z neziskové oblasti, pro které mohli hlasovat
na konci dotazníku.
Dotazník je rozčleněn do těchto šesti částí:
1. Úvod
2. Sociodemografické údaje: Kromě věku, pohlaví a dosaženého vzdělání
tato část dotazníku zjišťovala také agenturu, ve které respondent pracuje,
pozici

a délku

pracovního

poměru.
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Při

vyhodnocování

dojde

k anonymizaci těchto dat tak, aby nebyly propojitelné výsledky
s konkrétními agenturami ani jejich pracovníky.
3. Pracovní

angažovanost:

Tato

část

komplexně

měřila

pracovní

angažovanost s pomocí Gallupova dotazníku angažovanosti a je
podrobněji představena dále.
4. Doplňující otázky: Pracovní angažovanost bývá měřena mnoha rozličnými
způsoby a Gallupův dotazník angažovanosti nepokrývá specifické oblasti
týkající se např. fluktuace, sebevzdělávání a dalších, které jsou pro
angažované pracovníky typické. Dotazník je zde proto doplněn o tvrzení,
která se dotýkají právě těchto oblastí. Tyto otázky budou vyhodnocovány
samostatně, jelikož netvoří strukturovaný celek a přímo nenavazují
na Gallupův dotazník angažovanosti.
5. Práce v kontextu pandemie covid-19: Jak bylo zmíněno v úvodu praktické
části, vzhledem k aktuálním okolnostem bylo nezbytné do dotazníku
přidat část zkoumající pracovní angažovanosti v kontextu pandemie
covid-19. Otázky se zaměřují na pracovní prostředí (např. home office)
a na pracovní výkon a spokojenost pracovníků.
6. Závěr a poděkování: V této části zjišťuji skutečnosti, které s pracovní
angažovaností nijak nesouvisí. Dotazují se na způsob, jakým se
respondenti o dotazníku dozvěděli a na jakou z neziskových organizací
mám za jejich odpovědi přispět. Součástí této části je také možnost
zanechat na sebe e-mail, na který budou po dokončení bakalářské práce
poslány výsledky tohoto šetření. Odpovědi v této části nebyly povinné,
nýbrž zcela dobrovolné.

3.3 Gallupův dotazník angažovanosti
Konkrétně byla využita sada otázek The Gallup Workplace Audit, překládaný jako
Gallupův dotazník angažovanosti, známý také jako Q12. Skládá se z 12 otázek
zaměřených na to, jak vnímají zaměstnanci práci a pracovní prostředí. Dotazník bývá
doplněn o ještě jednu otázku zaměřenou na celkovou pracovní spokojenost, která je
použita i v případě této práce. Míra souhlasu s jednotlivými tvrzeními, která je
vyjadřována na Likertově stupnici s hodnotami 1 až 5, odráží míru zaměstnancovi
angažovanosti a je k náhledu v Obrázku 13.
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Obrázek 13: Škála odpovědí v Gallupově dotazníku angažovanosti (Autorka této práce, 2021)

Gallupův dotazník angažovanosti je globálně nejpoužívanější metrikou pro měření
angažovanosti. Pracuje navíc se zaměstnaneckými daty nejen ze Spojených států
amerických, kde byla společnost založena, ale opravdu z celého světa. Aktuálně má přes
35 milionů respondentů ze 160 zemí světa zastupující reprezentativní vzorek 99 %
populace (Gallup, Inc., 2021).
U Gallupova dotazníku angažovanosti byla také prokázána validita spojení, které je mezi
pracovní angažovanosti a pracovním výkonem, jež koreluje s hospodářskými výsledky
jako je ziskovost, produktivita, obrat nebo bezpečnost (Horváthová a další, 2016).
Znění konkrétních otázek je následující (Gallup, Inc., 2021):
Q00. How satisfied are you with your company as a place to work?
Q01.I know what is expected of me at work.
Q02. I have the materials and equipment I need to do my work right.
Q03. At work, I have opportunity to do what I do best every day.
Q04. In last seven days, I have received recogniction or praise for doing good work.
Q05. My supervisor, or someone at work, seems to care about me as a person.
Q06. There is someone at work who encourages my development.
Q07. At work, my opinions seems to count.
Q08. The mission or purpose of my company makes me feel my job is important.
Q09. My associates or fellow employees are comitted to doing quality work.
Q10. I have a best friend at work.
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Q11. In the last six months, someone at work has talked to me about my progress.
Q12. This last year, I have had opportunities at work to learn and grow.
Celkem deset z těchto otázek je zaměřeno na produktivitu, osm na ziskovost a pět z nich
je také spojeno s fluktuací zaměstnanců. Nejsilnější souvislost s hospodářskými výsledky
byla nalezena u prvních šesti otázek (Horváthová a další, 2016). Pro potřeby této práce
byly otázky použity v běžně využívaném českém překladu. Konkrétní znění bylo jen
mírně přeformulováno, např. místo organizace byla použita agentura, a můžete je vidět
zde:
Q00. Jsem spokojen/a s agenturou, ve které pracuji.
Q01. Vím, co se ode mne v práci očekává.
Q02. Mám materiály a vybavení potřebné k tomu, abych dělal svoji práci dobře.
Q03. V práci mám příležitost každý den dělat to, co umím nejlépe.
Q04. V posledních sedmi dnech mi bylo vyjádřeno uznání či pochvala za dobrou práci.
Q05. Můj nadřízený, nebo někdo v práci, se o mě zajímá jako o člověka.
Q06. V práci je někdo, kdo podporuje můj rozvoj.
Q07. V práci jsou mé názory brány vážně.
Q08. Cíl nebo mise agentury přidávají mé práci na významu.
Q09. Moji spolupracovníci odvádí kvalitní práci.
Q10. Mám v práci nejlepšího kamaráda/kamarádku.
Q11. V posledních šesti měsících se mnou v práci někdo mluvil o mém pokroku.
Q12. Během posledního roku jsem měl/a v práci možnost učit se a růst.
Dle výsledků dotazníku budou zaměstnanci rozřazeni do jedné ze čtyř kategorií: vysoce
angažovaní, standardně angažovaní, neangažovaní a disangažovaní (neboli také aktivně
neangažovaní). Podrobnější charakteristiku najdete v podkapitole 2.6 Rozdělení
zaměstnanců dle angažovanosti. Klíč pro rozdělení výsledků Gallupova dotazníku není
veřejně přístupný. Pracuje s percentily, které vyhodnocuje v porovnání s daty milionů
respondentů, které má Gallup k dispozici. Po konzultaci s Tomášem Pouchou z Institutu
interní komunikace a vedoucí této práce Ing. Bc. Petrou Koudelkovou, Ph.D. jsem se
rozhodla pro vytvoření vlastní vyhodnocovací stupnice. Dospěla jsem ke čtyřstupňové
škále, která citlivěji reflektuje míru ztotožnění se s jednotlivými tvrzeními, které
vyjadřovali respondenti na Likertově stupnici, a to od úplného souhlasu až po úplný
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nesouhlas. Kromě pojmu disangažovanosti, se kterým pracuje ve svých výzkumech již
zmiňovaná společnost Gallup jsem po vzoru IIK rozdělila angažované zaměstnance
na standardně angažované a vysoce angažované. Hodnotící škála je představena
v Obrázku 14.

Obrázek 14: Škála angažovanosti zaměstnanců ((Autorka této práce, 2021)

3.4 Vymezení a představení zkoumaných agentur
Zkoumaným vzorkem pro tuto práci jsou všechny agentury ze sekce reklamní agentury
dle členění Asociace komunikačních agentur. Podrobnou definici reklamních agentur lze
nalézt v podkapitole 1.3 Reklamní agentura této práce. V době, kdy byla psána teze této
bakalářské práce, jich tato sekce čítala 20. V době realizace praktické části už jich bylo
jen 15. Pro vyplnění dotazníku jsem tak oslovila agentury Boomerang Communication,
BPR (Bohemia

Public Relations), Havas

Prague, Leo

Burnett, Made

by

Vaculik, McCann Prague, Ogilvy, Publicis Groupe, Scholz&Friends, Saatchi & Saatchi,
TRIAD Advertising, VCCP, VMLY&R, WMC/GREY Praha a Zaraguza CZ (Asociace
komunikačních agentur). Cílem bylo získat minimálně pět respondentů z každé
z 15 agentur, celkem tedy 75 respondentů. Z důvodu zachování anonymity respondentů
nebudou výsledky výzkumu prezentovány a porovnávány mezi jednotlivými agenturami,
ale s daty se bude pracovat jako s celkem.
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3.5 Sběr dat
Data k praktické části této bakalářské práce v rámci kvantitativního dotazování jsem
sbírala z důvodu právě probíhajícího lockdownu pouze elektronicky, především s pomocí
sociálních sítí Facebook a LinkedIn. Na obou sítích jsem dlouhodobě poměrně aktivní
a výraznou část mých spojení tvoří právě lidí z oblasti marketingu a reklamních agentur,
takže šíření dotazníku bylo v tomto ohledu relativně snadné. Konkrétně jsem za tímto
účelem publikovala úvodní příspěvek na své osobní profily na Facebook i LinkedIn
s výzvou k vyplnění a šíření dotazníku, díky čemuž jsem získala za prvních 24 hodin
od publikace většinu potřebných respondentů. Příspěvek jsem sdílela také do skupiny
#Holkyzmarketingu, odkud jsem získala několik dalších respondentů. Po zhruba dvou
týdnech sběru dat, kdy jsem průběžně oslovovala jednotlivce z konkrétních agentur
s žádostí o vyplnění především přes osobní zprávy na LinkedInu a několika málo emailech přímo agenturám, jsem publikovala ještě jeden příspěvek na LinkedIn s výzvou
pro poslední tři z 15 agentur, ze kterých mi ještě chyběli respondenti. Sběr proběhl
ve dnech 3. března 2021 až 19. března 2021.

3.6 Výsledky výzkumu
Konečný počet respondentů dosáhl téměř dvojnásobku potřebného vzorku a sice 127.
Všech 15 agentur je zastoupeno minimálně pěti respondenty, maximální počet odpovědí
z jedné agentury je 16.
Způsob, kterým se dotazník zhruba šířil byl zmapován i přímo v dotazníku v rámci
doplňujících otázek a lze vidět v Obrázku 15. Nejsnáze se dotazník šířil přímo
v agenturách, od kolegů se o dotazníku dozvědělo 66 % respondentů. Prvotní cesta
do agentury pak vedla buď přes příspěvky, které respondenti zahlédli na mých sociálních
sítích LinkedIn (14 %) nebo Facebook (7 %) a 15 % z toho tvořily soukromé zprávy,
v možnostech pojmenované jako Invazivní direct marketing autorky dotazníku.
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Obrázek 15: Odkud jste se o dotazníku dozvěděli? (Autorka této práce, 2021)

Data od 127 respondentů byla v následném procesu v programu Excel očištěna o celkem
čtyři odpovědi, které vznikly opakovaným odesláním dotazníku. Byly tedy duplikátem
již existujícího a validního vyplněného dotazníku dvou respondentů. V rámci výzkumu
tak byly použity odpovědi 123 respondentů. Data byla dále sjednocena (např. u délky
pracovního poměru byl v několika případech proveden přepočet na roky) tak, aby byla
připravena pro efektivní vyhodnocování.

3.6.1 Sociodemografické výsledky
Celkem 60 % respondentů byly ženy, pouze 40 % muži. Nelze potvrdit ani vyvrátit, zda
tento trend odpovídá reálnému rozdělení obou pohlaví v reklamních agenturách, neboť
neexistují veřejně dostupné informace, které by toto rozložení reflektovaly. Tento
nepoměr mohl být způsoben i způsobem šíření dotazníku, například skrz Facebook
skupinu #Holkyzmarketingu.
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Obrázek 16: Jaká je vaše pozice v rámci reklamní agentury? (Autorka této práce, 2021)

Další kategorií z dotazníkové sekce Sociodemografické údaje, která stojí za zmínku,
mohou být pozice v rámci agentury. Vzhledem k doporučením, které jsem dostala
od Marka Hlavici z Asociace komunikačních agentur, viz podkapitola 3.2 Metodika
výzkumu, a také tomu, že reklamní agentury mají široké zaměření a nemají jednotně
definované pozice, nestanovila jsem do začátku výzkumu žádnou podmínku, v jakém
zastoupení musí jednotlivé pozice respondenti naplňovat. Přesto jsem pozici respondentů
zjišťovala. I když to nebylo mým záměrem, podařilo se mezi respondenty zastoupit
většinu hlavních pozic, které se mohou v prostředí agentur vyskytovat. Pro větší
přehlednost byla data zjednodušena a sjednocena (např. z creative group head se stal
pouze kreativec, z junior PR executive pouze zaměstnanec PR oddělení). Kromě
výrazněji zastoupených pozic, které můžete vidět rozepsané v grafu výše, se v počtu
menším než šest zúčastnili výzkumu zástupci pozic art director, idea maker, grafik, PPC
specialista, produkční, analytik, project manager, traffic manager, influencer manager
a další. Ti v grafu na Obrázku 16 reprezentují kategorii Jiné.
„Řada agentur dnes přímo nezaměstnává, ale má dlouhodobé vztahy s OSVČ,” napsal
mi v rámci konzultace k této práci ředitel Asociace komunikačních agentur Marek
Hlavica s dodatkem, že „Žádný seznam zaměstnanců neexistuje. Už proto, že je
mimořádně proměnlivý” (Hlavica, 2019). Formát pracovního poměru a jeho délka se tak
staly dalším ze zkoumaných parametrů. Respondenti museli mít v agentuře přímo
zaměstnanecký poměr nebo spolupracovat s agenturou jako OSVČ, ale v míře plného
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úvazku. V tomto formátu funguje 48 % zástupců reklamních agentur, zbylých 52 % má
regulérní zaměstnanecký poměr. Z výzkumu tak nevyplývá žádný dominantní způsob,
který by v rámci formální stránky vztahu mezi agenturami a pracovníky převažoval.

Obrázek 17: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů (Autorka této práce, 2021)

Posledním aspektem je dosažené vzdělání respondentů. Dle přehledu MediaGuru z roku
2020 lze marketingové a reklamní vzdělání získat na 24 oborově zaměřených katedrách.
Většina z nich je v Praze, ale vysoké školy s touto specializací lze studovat také v Brně,
Ostravě, Mladé Boleslavi, Pardubicích nebo ve Zlíně, a to s možností získání titulu
bakalář, magistr i MBA. Tento článek je uveden slovy: „Sní-li někdo o práci v marketingu
či reklamě a chce-li ještě před praxí, nebo případně během ní získat nějaký ten teoretický
základ, první věcí, na kterou pomyslí, je škola” (MediaGuru, 2019). Naznačuje, že je
získávání pracovních zkušeností už během studia běžnou praxí. V rozhovoru Jak získat
práci v reklamě? z portálu Jobs.cz to spolumajitelka personální agentury Markéta
Albrechtová potvrzuje poměrně radikálním přístupem a sice slovy: „Pro tuto práci jim
nesmí chybět dynamičnost, flexibilita a nasazení. Zjišťujeme to různými dotazy na jejich
chování a přístup. Když nám řeknou, že při studiu občas chodili na brigády, ale během
zkouškového se museli soustředit na studium, pak víme, že v takovém prostředí nemají
šanci uspět. Ti nejlepší zvládají studovat i pracovat na plný úvazek.” Na otázku, zda je
k získání práce v reklamní agentuře potřeba vystudovat marketing odpovídá jednoznačně:
„Je to velká výhoda pro práci v reklamě. Pro práci v marketingu velkých mezinárodních
firem je to dnes podmínka. Zvládnutá odborná teorie urychlí zapracování” (Jobs.cz,
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2015). Výhodu jistějšího uplatnění potvrzuje i míra nezaměstnanosti mezi humanitními,
společenskovědními a teologickými obory, v jejímž žebříčku si například Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se Marketingová komunikace & PR vyučuje
a pod jejíž záštitou je psána i tato práce, drží na nejnižší příčce s 0,93 % nezaměstnaných
absolventů. Není to ale neporušitelné pravidlo. Potřeba či nepotřeba titulu, větší či menší
důraz na teorii či praxi pro úspěšné vykonávání práce v tomto oboru je často
diskutovaným tématem mezi studenty marketingu, vystudovanými i nevystudovanými
marketingovými specialisty a vydaly by na samostatnou studii. V kontextu tohoto
dotazníku bylo ale zajímavé zaměřit se na tuto oblast alespoň okrajově. Z dotazníku
vyšlo, že 77 % respondentů má vysokoškolské vzdělání, i když nebylo zjišťováno, jakého
oboru se vysoká škola týkala. Kompletní výsledky jsou k vidění v grafu na Obrázku 17.
Výzkum Institutu interní komunikace potvrdil, že index angažovanosti výrazně roste
s úrovní dosaženého vzdělání. To maximálně koresponduje s výsledky, které jsem zjistila
v rámci výzkumné části této práce. Zjištěná míra angažovanosti respondentů je dále
podrobně představena v následující podkapitole 3.6.2 Angažovanost respondentů
z reklamních agentur.

3.6.2 Angažovanost respondentů z reklamních agentur
V rámci celosvětových výzkumů společnosti Gallup se počet angažovaných zaměstnanců
napříč organizacemi pohybuje zhruba okolo 13 % (Gallup, Inc., 2017). Vyšší míra
angažovanosti se vzhledem k typu práce, kterou zaměstnanci reklamních agentur
vykonávají, dala očekávat, rozhodně ne ale v takové míře, v jaké vyšla v dotazníku.
Respondenti odpovídali na pětistupňové škále a na základě průměru jejich odpovědí
na všech 13 otázek pak byli rozřazeni do čtyř kategorií dle škály uvedené v podkapitole
3.3 Gallupův dotazník angažovanosti a sice mezi vysoce angažované, standardně
angažované, neangažované a disangažované zaměstnance. Dle dotazníku se v nejvyšší
kategorii pracovní angažovanosti umístilo celých 53 % respondentů. Pro lepší představu
je do grafu na Obrázku 18 vložena tečkovaná čára, která znázorňuje rozložení
respondentů tak, že polovina je nad ní a polovina pod ní. 33 % z nich lze považovat
za standardně angažované, pouze 12 % za neangažované a jen 2 % zaměstnanců jsou
v kategorii disangažovaných.
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Obrázek 18: Angažovanost respondentů z reklamních agentur (Autorka této práce, 2021)

Výsledky se tak velmi výrazně liší od průměrných statistik, které uvádí Gallup, ale také
např. Institut interní komunikace. Ovšem spíše než o extrémně vysoké míře
angažovanosti

zaměstnanců

reklamních

agentur

v

Čechách,

to

vypovídá

o problematickém, vysoce angažovaném vzorku respondentů, které jsem pro účely
výzkumu sesbírala. V rámci možností bylo pro přiblížení se k reprezentativnímu vzorku
uděláno maximum – zodpovídalo vždy minimálně pět zaměstnanců z každé z 15 agentur.
Ovšem vzhledem k neexistujícímu přehledu všech zaměstnanců, ať už číselného, nebo
zohledňujícího sociodemografické rozlišnosti a s ohledem na doporučení od AKA,
nebylo možné ideálního stavu dosáhnout. I vzhledem ke způsobu šíření dotazníku
i dobrovolnosti jeho vyplnění, tak zodpovídali jednoznačně ti aktivnější pracovníci
reklamních agentur. Výsledky tedy nelze generalizovat a zobecnit na všechny
zaměstnance reklamních agentur v České republice. Pro dosažení výsledků přesně
odpovídajících

rozložení

angažovaných,

neangažovaných

a

disangažovaných

zaměstnanců v rámci reklamních agentur by bylo nutné podrobit dotazování všechny
z nich. To v rámci této práce nepřipadalo vzhledem k jejímu charakteru v úvahu, ale
mohlo by být vhodným záměrem např. navazující diplomové práce. I tak lze získaná data
považovat za kvalitní a dále s nimi pracovat. V praktické části se budu tedy zabývat
především vyhodnocováním dat v kontextu samotného získaného vzorku a dále se
zaměřím na ověřování teoretických tvrzení týkajících se charakteristik a projevů chování
angažovaných zaměstnanců, které lze z dotazníku zjistit a které by vzhledem k výsledkům
Gallupova dotazníku měla většina respondentů naplňovat. Naopak se nebudu příliš
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zabývat srovnáváním výsledků s jinými výsledky, jak bylo původně v plánu, neboť by
toto srovnání bylo nevypovídající.
S většinou ze 13 tvrzení z Gallupova dotazníku angažovanosti se zcela ztotožnilo 40–
60 % respondentů, což svědčí o vysoké míře jejich angažovanosti. Jen několik tvrzení
(Q8, Q10) vzbudilo rozličnější reakce. Pro podrobnější analýzu jsem si proto zvolila
právě následující okruhy. Přehled odpovědí na škále 1 až 5 u všech otázek můžete vidět
v přiloženém grafu níže, v Obrázku 19.

Obrázek 19: Výsledky Gallupova dotazníku angažovanosti (Autorka této práce, 2021)

Jedno z mála tvrzení, kde rozložení v zastoupení odpovědí respondentů neklesalo
sestupně od úplného souhlasu až na opačný konec škály je Cíl nebo mise agentury
přidávají mé práci na významu. Tato otázka vychází z teorie popsané mimo jiné
v podkapitole 1.2 Firemní kultura, která tvrdí, že pro angažovanost zaměstnanců je
podstatné souznít s hodnotami organizace, chápat její hlubší poslání atd. Výsledky toto
tvrzení nepotvrzují v takové míře, jak by se dalo předpokládat vzhledem k vysoké míře
angažovanosti respondentů. Vysvětlit to lze hned několika způsoby. Prvním z nich může
být fakt, že některé agentury svá poslání či vize nemusí mít zformulované a tak s nimi
zaměstnanci mohou jen těžko souznít a těžko tak mohou jejich práci přidávat
na významu. Druhým faktorem může být také to, že i když se v rámci reklamních agentur
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může mnoho lidí realizovat a mají … příležitost každý den dělat v práci to, co umí nejlépe,
z čímž souhlasilo přes 70 % respondentů, tak práce svou podstatou zcela smysluplná být
nutně nemusí. Třetím možným vysvětlením může být také samotná formulace otázky.
V anglickém originále od společnosti Gallup zní: „The mission or purpose of my company
makes me feel my job is important.” Bývá překládána jako: “Poslání a cíle mé společnosti
mi dávají pocit, že má práce je významná,” (Horváthová a další, 2016, s. 65) nebo “Mám
z celkového smyslu a zaměření podniku, pro nějž pracuji, pocit, že je má práce důležitá”
(Lozničáková, 2003). To je možné pochopit nejednoznačně a je tak nižší
pravděpodobnost ztotožnění se s tvrzením.
Další kontroverznější otázkou je Mám v práci nejlepšího kamaráda/kamarádku, jehož
anglický originál je „I have a best friend at work.” a která je také překládaná jako „Mám
v práci nejlepšího přítele.” Horváthová tento aspekt vysvětluje následovně: „Jedním
z důvodů, proč se pracovníci cítí v práci dobře, je, že si mezi kolegy našli kamarády,
že jim důvěřují, že s nimi sdílí hodnoty. Pak se cítí jistější při rozhodování, event.
riskování, jsou více produktivní, a to proto, že nemusí trávit spoustu času tím, že si kryjí
záda” (Horváthová a další, 2016, s. 66). I když může přátelské pracovní prostředí
založené na blízkých kamarádských vazbách jistě angažovanost zvyšovat, formulace
tvrzení ohledně nejlepšího kamaráda, kamarádky, přítele či přítelkyně je poměrně
extrémní. Není tak divu, že se zde vyskytlo nejvíce zcela nesouhlasných postojů z řad
respondentů ze všech tvrzení z Gallupova dotazníku angažovanosti. Jak lze vidět v grafu,
s tvrzením Mám v práci nejlepšího kamaráda/kamarádku souhlasilo jen 27 %
respondentů, 29 % k tomuto tvrzení zaujalo neutrální postoj a celých 44 % s ním
nesouhlasilo, jak lze vidět v grafu na Obrázku 20.
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Obrázek 20: Mám v práci nejlepšího kamaráda/kamarádku. (Autorka této práce, 2021)

3.6.3 Rozvoj zaměstnanců, možnost růst a vzdělávat se
Jednou z věcí typických pro angažované zaměstnance je dle Institutu interní komunikace,
že se snaží ve svém oboru neustále posouvat, vzdělávat se a držet krok s aktuálními trendy
(Poucha, 2019), což je zvlášť v marketingu velmi proměnlivá záležitost. Armstrong
popisuje angažovaného zaměstnance jako takového pracovníka, který si udržuje přehled
o nejnovějších přístupech a postupech ve svém oboru (Armstrong, 2009). Témat
spojených s pracovním rozvojem se dotýkají hned 3 otázky i v Gallupovo dotazníku
angažovanosti a sice formulované jako tato tvrzení: V práci je někdo, kdo podporuje můj
rozvoj, V posledních šesti měsících se mnou v práci někdo mluvil o mém pokroku a Během
posledního roku jsem měl/a v práci možnost učit se a růst. Vyjma posledního zmíněného
tvrzení se s nimi v rámci dotazníku ztotožnila většina respondentů a nebylo tomu jinak
ani u doplňující otázky Snažím se držet krok s aktuálním vývojem v mé oblasti, s níž
souhlasilo 80 % respondentů, jak lze vidět na Obrázku 21.
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Obrázek 21: Snažím se držet krok s aktuálním vývojem v mé oblasti. (Autorka této práce, 2021)

Otázky byly navíc doplněny o nepovinnou otázku, z jakých zdrojů respondenti získávají
informace o novinkách ve svém oboru a kde se vzdělávají. Vyplnilo ji 106 respondentů,
mezi odpověďmi často padl LinkedIn a další sociální sítě jako Facebook, Instagram nebo
Clubhouse a weby konkurenčních agentur i inspirativních jednotlivců, klientů ať už
z tuzemska nebo ze zahraničí a oborových médií (nejčastěji byl zmíněn magazín Mediář
a Marketing & Media). Dalším důležitým zdrojem novinek a know-how jsou
marketingové konference, soutěže, různá školení i workshopy, podcasty, seniorní
kolegové a vnitrofiremní vzdělávání. „Máme měsíční digitální sirény, kde se dozvídáme
aktuální trendy v onlinu a na sociálních sítích. Každý měsíc máme valnou hromadu, kde
se ukazují hezké projekty, které se v agentuře vypracovaly a dáváme si k nim learnings,”
uvádí jedna z respondentek. Mnoho agentur má zavedený systém, kdy má každý
zaměstnanec vlastní rozpočet na celoroční vzdělávání, který může využít rozličným
způsobem, například „...na školení, přednášky, konference, či osobní konzultace
s koučem, digitálním specialistou nebo třeba lektorem angličtiny,“ dodává respondentka.
V rámci Gallupova dotazníku angažovanosti lze na jednotlivé oblasti nahlížet podobně
hierarchickým uspořádáním, jako má Maslowova pyramida potřeb, jak již bylo nastíněno
v podkapitole 2.5.1 Model angažovanosti dle společnosti Gallup. Příležitost učit se
a rozvíjet se, dělat pokroky a být v tom podporován jsou na samém vrcholu této pomyslné
pyramidy. Možnost realizovat se v této výši pyramidy by automaticky mělo znamenat
alespoň základní naplnění potřeb, které jsou v patrech pod ním (Lozničáková, 2003).
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To znamená, že zaměstnanci mají pravděpodobně většinu nižších potřeb v rámci tohoto
schématu naplněné.

3.6.4 Fluktuace
Angažovaní zaměstnanci mají dle výzkumu IIK o 25 % nižší fluktuaci u firem s velkým
obratem a až o 65 % nižší fluktuaci u firem s malým obratem (Poucha, 2019). Vzhledem
k tomu, že se této velmi důležité oblasti, která souvisí s angažovaností a pro management
může být zvlášť zajímavým aspektem, žádný z okruhů Gallupova dotazníku
angažovanosti nevěnuje, rozhodla jsem se na ni zaměřit v několika doplňujících otázkách
v další z částí mého dotazníku, a to v kontextu jejich délky pracovního poměru, která byla
zjišťována hned v úvodu dotazníku v rámci sociodemografických údajů.

Obrázek 22: Jak dlouho v rámci této reklamní agentury pracujete? (Autorka této práce, 2021)

Z grafu, který je na Obrázku 22 výše, vyplývá, že respondenti v agentuře, kde pracují,
jsou průměrně 3,7 let. Pouze 7 % z dotazovaných je v agentuře méně než rok. Téměř
vyrovnané jsou naopak skupiny pracovníků, kteří jsou v agentuře 1–2 roky, 2–3 roky
nebo 3–5 let. 18 % zaměstnanců tam jsou 5–10 let a celých 8 % dokonce deset a více let.
I tato data tak mohou potvrzovat vysokou míru angažovanosti, kterou vykazuje skupina
získaných respondentů. Dle mezinárodního průzkumu Paylab Compensation Monitor
z roku 2018 vyplývá, že nejvíce lidí vydrží v jednom zaměstnání méně než dva roky.
Ideální doba v jednom zaměstnání je pak dle respondentů 3–5 let (Höfferová, 2018).
Přirozeně hraje roli v průměrné době strávené v jednom zaměstnání i věk.
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„Doba, po kterou lidé pracují pro jednoho zaměstnavatele, se v průběhu kariéry
postupně vyvíjí. Mladí lidé teprve získávají první zkušenosti a přitom zjišťují, jaká práce
jim skutečně vyhovuje,“ vysvětluje fluktuační trendy tiskový mluvčí společnosti LMC
Tomáš Ervín Dobrovský pro Novinky.cz (Kvapil, 2011). Dle serveru Jobs.cz, který spadá
pod LMC, vydrží mladí lidé mezi 20 až 30 lety jejich života v jednom zaměstnání
maximálně tři roky (Jobs.cz, 2018). Co se týče věkového rozložení respondentů, 58 %
z nich je ve věku 25 až 34 let, 29 % je starší 35 let a pouze 13 % je mladších 24 let.

Obrázek 23: Často přemýšlím o odchodu z agentury, kde pracuji. (Autorka této práce, 2021)

Často přemýšlím o odchodu z agentury, kde pracuji či Aktivně vyhledávám jiné pracovní
nabídky nebo Zůstal/a bych v agentuře, i kdyby mi v jiné společnosti nabídli podobnou
práci za podobných podmínek. To byly otázky směřované k možné fluktuaci respondentů.
O odchodu z agentury, kde pracují, přemýšlí často 22 % respondentů, jak lze vidět v grafu
v Obrázku 23. Ovšem aktivně vyhledává jiné pracovní nabídky pouze 12 % z nich.
Dle dat IIK, která jsou vhodná pro porovnání, momentálně aktivně plánuje odchod
od svého zaměstnavatele 10 % Čechů (Institut interní komunikace, 2021). 75 %
respondentů navíc tvrdí, že by v agentuře zůstalo, i kdyby jim v jiné společnosti nabídli
podobnou práci za podobných podmínek. Někteří z nich mohou chtít zůstat v práci i proto,
že jsou líní nebo nechtějí dělat větší změny – nebo minimálně tak to má 27 %
zaměstnanců v České republice, jak zjistil IIK (Institut interní komunikace, 2021).
Z dotazníku vyplývá, že je spokojeno s agenturou, kde pracují, 81 % respondentů.
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Podobně vysoké procento lze také považovat za angažované. Procento těch, kteří
přemýšlí o odchodu je tak více méně shodné s procentem nespokojených
a neangažovaných respondentů.

3.6.5 Pochvala a doporučení
Celých 45 % českých zaměstnanců nadřízení nechválí vůbec nebo zcela výjimečně
(Institut interní komunikace, 2021). 92 % pracovníků v České republice by na tvrzení
z Gallupova dotazníku angažovanosti V posledních sedmi dnech mi bylo vyjádřeno
uznání či pochvala za dobrou práci, nedokázalo odpovědět “zcela souhlasím”
(Horváthová a další, 2016, s. 65). Do této statistiky naštěstí respondenti z řad
zaměstnanců reklamních agentur nespadají. V posledních sedmi dnech (v době
vyplňování dotazníku) bylo vyjádřeno uznání či pochvala za dobrou práci 68 % z nich.
Zaměstnanec, který je chválen alespoň několikrát za měsíc, až třikrát častěji doporučí
firmu, ve které pracuje v porovnání se zaměstnanci, kteří chváleni nejsou (Institut interní
komunikace, 2021). Pro potvrzení tohoto propojení nemám dostatek dat, ale i tak lze říci,
že procento respondentů, kteří by doporučili agenturu jako zaměstnavatele svých
kamarádům, je velmi vysoké. Učinilo by tak pravděpodobně celých 72 % z nich.
Kompletní spektrum odpovědí lze vidět na Obrázku 24.

Obrázek 24: Doporučil/a bych kamarádovi/ce ucházet se o práci v agentuře, ve které pracuji.
(Autorka této práce, 2021)
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3.6.6 Práce v kontextu pandemie covid-19
Díky výzkumům, které byly představeny v podkapitole 2.8 Práce v kontextu
pandemie covid-19, víme, jak se s dopady pandemie covid-19 na práci popasovala celá
česká společnost. Nyní si představíme, jak si s důsledky pandemie poradily reklamní
agentury v České republice a především jejich pracovníci.

Obrázek 25: Jak to máte teď s místem výkonu práce? (Autorka této práce, 2021)

Polovina zaměstnanců reklamních agentur pracuje jen z domova, druhá polovina bez 2 %
pracuje částečně z domova a částečně chodí do práce, jak naznačuje graf na Obrázku 25.
Ony 2 % doma práci nevykonávají, docházejí do kancelář nebo např. coworkingového
prostoru. To je o 62 % méně, než v šetření agentury Behavio vykázal reprezentativní
vzorek všech ekonomicky aktivních pracovníků v Čechách. Zde tak vzniká obrovský
rozdíl mezi pracovníky reklamních agentur a ostatními pracovníky. Jedním z důvodů,
proč tomu tak je, může být fakt, že práce zaměstnanců reklamních agentur z domova
prostě vykonávat lze. Potvrdilo to 98 % z nich. Dalším důvodem může být fakt, že už
velká část z nich home office využívala před příchodem pandemie. Konkrétně tak činilo
45 % respondentů. Zbylých 26 % doma nepracovalo, protože nechtělo a 29 % proto,
že nemohlo. Na otázku, kde by respondenti chtěli vykonávat svou práci, kdyby si mohli
vybrat, odpověděli jednoznačně – chtějí to střídat dle potřeby. Pracovat jen z domova, jak
je vidět na Obrázku 26, uvedlo jako svou volbu jen 6 % dotázaných, stejný počet by
naopak preferoval pouze práci mimo domov.
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Obrázek 26: Využívali jste možnost práce z domova i před pandemií? (Autorka této práce, 2021)

Další z otázek se týkala toho, jak moc způsob práce zaměstnanců reklamních agentur
ovlivnila pandemie covid-19. Na pětibodové škále, kdy 1 znamenalo vůbec a 5 zcela,
hodnotili respondenti dopady pandemie na jejich práci. Vůbec pandemie neovlivnila 6 %
respondentů, 13 % ovlivnila naopak zcela. 33 % ovlivnila pandemie v práci velmi
výrazně. V doplňující dobrovolné otevřené otázce jsem se doptala, jakým přesně
způsobem se jejich práce proměnila. V odpovědí 108 respondentů nejčastěji zaznívaly
dva trendy, jeden pozitivní a jeden negativní. Jedním z nich je lepší soustředěnost
a efektivita při výkonu práce, především pokud jde o práci samostatnou. „Můžu pracovat
z domova a naprosto se soustředit na práci. Nikdo mě tu neruší každých 15 minut
od práce něčím strašně urgentním – důsledek toho je, že mi to pak 10 minut vezme čas
a vrátí mě to zpátky, protože mi přeruší flow a myšlenky,” například takto popisuje
výhodu home office jedna z respondentek. Na druhou stranu izolace vede ke zhoršení
komunikace v týmu, mnohdy k nižší motivaci a ztráty firemního týmového ducha, jak
uvádí mnoho respondentů. Zaměstnancům chybí mezilidský kontakt i kolegové. „Jsem
výkonnější na home office, žádné dojíždění, rozptylování, veškerou energii vkládám
do pracovního výkonu. Naopak mi nevyhovuje ztráta osobního lidského kontaktu s kolegy.
Člověk má pocit jako by pracoval spíše na volné noze a sám, takže určitá ztráta pocitu
sounáležitosti s agenturou.” S tím se snaží pracovat především jednotlivci
na manažerských pozicích, kteří například iniciují nepracovní cally se svými kolegy.
Shodují se ale na tom, že osobní kontakt je nenahraditelný. Kromě koordinace týmu je
pro ně těžký také onboarding nováčků i komunikace s klienty. „Udržení nebo dokonce
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budování kontaktů s klienty je velmi náročné.“ Frustrace je patrná také z online
brainstormingů nebo prezentací. „Hůře se prezentují různé výstupy, například klientům –
nelze pozorovat, jak mimicky reagují, schopnost zpětné vazby je také horší,“ stěžuje si
jeden z respondentů a další jej nevědomky doplňuje: „U budování vztahu s klientem jsou
osobní schůzky a prezentace důležité. Stejně tak při práci s kreativci.” Kromě způsobu
komunikace s klienty se často změnily také jejich potřeby, na které se musely agentury
adaptovat. Dalšími výrazným důsledkem je rozdělení osobního a pracovního času, když
se oba odehrávají v jednom místě. Někteří respondenti si čas na práci rozvrhnou
efektivněji a mají pak více času pro sebe či rodinu a snáze dokáží obstarat domácnost.
„Nechodím domů z práce s tím, že musím uklidit, uvařit, vyprat... pračka může běžet
i v mé pracovní době. Zbývá mi více času na sebe,” pochvaluje si jedna z respondentek.
Mnoho dalších ale uvádí spíše negativní zkušenost a neexistující pomyslné hranice mezi
prací a volnem jim nevyhovují. „Motivacia strasne klesla lebo sa neda oddelit pracovne
prostredie od domaceho a pracujem bez pauzy a casto dlho do neskoreho vecera,”
popisuje jedna z respondentek a shoduje se v tom i s několika dalšími, jak potvrzuje
například tvrzení „Hůř se odděluje pracovní doba a volný čas (pracuji ve finále delší
dobu - víc času u počítače).” Pandemie a s tím spojená práce z domova, kterou v případě
reklamních agentur vykonává 48 % zaměstnanců a dalších 50 % home office střídá
s občasnou prací v kanceláři, má jednoznačně na pracovní výkon, motivaci, morálku,
flow a komunikaci a mnoho dalších aspektů velký vliv. To, zda se projevuje spíše
negativně nebo pozitivně je záležitostí individuální a odvíjí se od nastavení jednotlivců
a má mnoho pro i proti. I v nich ale můžeme zaznamenat několik výraznějších trendů,
které potvrzuje i například již zmiňovaný výzkum Behavia, který sledoval fenomén home
office optikou celé české společnosti. V něm uvedlo 37 % respondentů, že jim chybí
kolegové, že je s nimi horší komunikace, a naopak si například 68 % pochvalovalo lepší
a samostatnější rozvržení času (Hájková, 2021).
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Obrázek 27: Jak hodnotíte postoj vedení agentury ke krizi způsobené koronavirem? (Autorka
této práce, 2021)

Posledním z aspektů, který jsem v kontextu pandemie a práce v reklamních agenturách
zjišťovala, byl pohled zaměstnanců na to, jak se ke krizi způsobené koronavirem
postavilo vedení agentur. V jedné z otázek jej zaměstnanci hodnotili jako ve škole,
od 1 do 5. Vedení většiny agentur by si od zaměstnanců, respektive minimálně těch, kteří
vyplnili tento dotazník, vysloužilo hodnocení výborné (37 %) či chvalitebné (32 %).
Za nedostatečně zvládnuté postavení se vůči pandemické krizi hodnotilo své vedení 6 %
respondentů, jak lze vidět v přiloženém grafu na Obrázku 27.
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Závěr
Práce komplexně uvedla čtenáře do problematiky pracovní angažovanosti a dále se
zaměřila na její zkoumání ve specifické oblasti reklamních agentur v České republice.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že vysoce angažovaných je 53 % respondentů,
za standardně angažované lze považovat 33 % z nich. Kromě toho, že jsou tato čísla
nebývale vysoká, jsou také odpovědí na první výzkumnou otázku (VO1), na kterou si tato
práce dala za cíl zodpovědět. Získaný vzorek kvůli svým specifikám ale nelze vztáhnout
na zaměstnance reklamních agentur obecně, i když pro přiblížení se reprezentativnímu
vzorku bylo provedeno maximum – dotazník vyplnili zaměstnanci různého věku, pohlaví
i stávajících pozic ze všech 15 agentur, které Asociace komunikačních agentur řadí
do kategorií reklamních agentur.
Vzhledem k celkově vysoké míře angažovanosti zaměstnanců byly vysoké i výsledky
dílčích otázek v jednotlivých částech dotazníku. Některé z nich však vybočovaly z řady.
Na VO2 tak můžeme odpovědět právě tímto. Respondenti se v porovnání s ostatními
tvrzeními například příliš neztotožňovali s výrokem Cíl nebo mise agentury přidávají mé
práci na významu. Důvodů, proč tomu tak je, může být mnoho – některé agentury své
mise, vize či cíle nemusí mít formulované, problematická může být i formulace samotné
otázky a v neposlední řadě to může být také tím, že práce v reklamní agentuře mnohdy
ze své podstaty příliš velkou přidanou hodnotu, díky které by práce nabývala na významu,
prostě nemá.
I přesto lze respondenty jednoznačně považovat za angažované s velkou mírou oddanosti
a loajality vůči agentuře, ve které pracují. 22 % z nich přemýšlí o odchodu z agentury,
ale jen 12 % z nich aktivně vyhledává jiné pracovní nabídky. Celých 75 % z nich navíc
tvrdí, že by v agentuře zůstalo, i kdyby dostalo nabídku podobné práce za podobných
nabídek v jiné agentuře. Svého zaměstnavatele by navíc doporučilo svým kamarádům
72 % z celkového vzorku 123 dotazovaných zaměstnanců.
Další typickou charakteristikou angažovaného zaměstnance je, že se neustále snaží
vzdělávat a držet krok s vývojem ve svém oboru. Činí tak celých 80 % respondentů ať už
sledováním konkurenčních agentur, firem i jednotlivců na sociálních sítích, webech
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i oborových médiích, v rámci soutěží, rozličných konferencí i vnitrofiremního
vzdělávání.
V práci bylo dále zkoumáno a je zároveň poslední výzkumnou otázkou (VO3), jaké
dopady měla na pracovníky reklamních agentur pandemie covid-19. Zde jsou výsledky.
Pouze 2 % dotazovaných stále dochází na pracoviště, 48 % vykonává práci pouze
z domova a zbylá polovina místo výkonu práce střídá. Pro porovnání je na místě uvést
výsledky výzkumu společnosti Behavio – dle něj v únoru 2021 stále docházelo do práce
63 % ekonomicky aktivních občanů. Vysvětlit to může jednoduchý fakt a sice, že práce
zaměstnanců reklamních agentur zkrátka z domova vykonávat lze, jak potvrdilo 98 %
dotazovaných a pravděpodobně také benevolence vedení agentur. Jeho přístup ke krizi
způsobené pandemií covid-19 hodnotí respondenti z řad zaměstnanců veskrz pozitivně.
Pandemie měla nicméně na samotnou práci ve smyslu výkonu, motivace, pracovní
morálky, flow, na komunikaci v rámci agentury i s klienty a na změnu jejich potřeb,
jednoznačně vliv. Někteří v konkrétních projevech vnímají některé tyto změny pozitivně,
někteří negativně a nelze to jednoznačně zobecnit.
Výsledky práce mohou sloužit jako vstupní data pro další šetření. To se může například
zaměřit na zkoumání buď širšího vzorku zaměstnanců reklamních agentur, aby byly
zjištěné skutečnosti aplikovatelné opravdu na celé toto odvětví, nebo se naopak může
věnovat spíše hlubšímu pochopení firemní kultury reklamních agentur jako takové. Již
v této podobě však může být tato práce užitečná a to i mimo akademickou sféru. Využít
ji mohou studenti i absolventi marketingových oborů, HR oddělení a vedení agentur
i samotní zaměstnanci.
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