MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE
Číslo 2, ročník 7., vydané v decembri 2019
ISSN 1339-3189
Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk
Fotografia na obálke: Stredozemné more. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at

REDAKČNÁ RADA
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. (Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha)
prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada)
Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov)
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava)

REDAKCIA
PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra)
Mgr. Martin Hajduk (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha)
Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov)
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra)
Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno)

VYDAVATEĽ

Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o.
www.universum-eu.sk
Javorinská 26, 080 01 Prešov
Slovenská republika

© Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií,
údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie.

Vol. 7 (2), pp. 26-34

ANGAŽOVANOSŤ AKO KĽÚČOVÝ
PREDPOKLAD UDRŽANIA
HOTELOVÝCH PRACOVNÍKOV
ENGAGEMENT AS A KEY PRECONDITION FOR THE RETENTION OF HOTEL
EMPLOYEES
Veronika Loumová 1, Denisa Ondríková
Veronika Loumová pôsobí ako interná doktorandka na Fakulte manažmentu Prešovskej
univerzity v Prešove. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje skúmaniu kľúčových faktorov
úspešnosti projektov v procese ich podávania. Svoju výskumnú činnosť zameriava na oblasť
manažmentu. Denisa Ondríková je úspešnou absolventkou bakalárskeho štúdia na Fakulte
manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.
Veronika Loumová acts as a PhD. student at the Faculty of Management, University of
Prešov. In her dissertation thesis, she is focused on investigating key success factors of
projects in the submission process. Her research activity focuses on management. Denisa
Ondríková is a successful graduate of a Bachelor´s degree at the Faculty of Management od
University of Prešov.
Abstract
Employee engagement is very important concept for all current organization. Submitted
contribution tests a research model 3S that investigates work engagement based on three
aspects (Say, Stay, Strive). The main aim of this contribution is to verify the existence of
statistically significant relations between aspects of the 3S engagement model of hotel
employees in the Liptov region. The empirical survey was carried out using the questionnaire
method. The questionnaire was distributed to hotel employees in the Liptov region. The
survey sample consists of 108 respondents. To verify the existence of a relation between
variables was used Spearman's rank correlation coefficient.
Key words: Employee engagement, hotel employees, Liptov region
Abstrakt
Angažovanosť zamestnancov je veľmi dôležitý koncept pre všetky súčasné organizácie.
Predkladaný príspevok testuje výskumný model 3S, ktorý skúma pracovnú angažovanosť na
základe troch aspektov (Say – hovoriť, Stay – zotrvať, Strive – snažiť sa). Hlavným cieľom
príspevku je overiť existenciu štatisticky významných súvislosti medzi aspektmi modelu 3S
1
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angažovanosti zamestnancov hotelierstva v regióne Liptov. Empirický prieskum bol
realizovaný pomocou dotazníkovej metódy. Dotazník bol distribuovaný zamestnancom
hotelových zariadení v regióne Liptov. Prieskumnú vzorku tvorí 108 respondentov. Na
overenie súvislostí bol použitý Spearmanov korelačný koeficient.
Kľúčové slová: Angažovanosť zamestnancov, hoteloví zamestnanci, región Liptov
Úvod
Ľudský kapitál zohráva strategickú úlohu pri riadení akejkoľvek organizácie. Úspešné
fungovanie organizácie je podmienené efektívnym využívaním jej zdrojov, pričom môže ísť o
zdroje materiálne, finančné, informačné alebo ľudské zdroje. Ľudský kapitál výrazne vplýva
na výkonnosť organizácie. Ak je ľudský faktor správne využívaný a riadený je veľký
predpoklad, že organizácia bude prosperovať, bude životaschopná a efektívna (Gonos,
Timková, Košíková 2018). V súčasnosti je v oblasti riadenie ľudských zdrojov venovaná
značná pozornosť angažovanosti zamestnancov. Angažovanosť zamestnancov je populárny
koncept, ktorý sa stal jedným z hlavných tém moderného manažmentu. Zapojenie
zamestnancov je o motivácii zamestnancov, o pozitívnych postojoch zamestnancov smerom k
práci a organizácii, a tiež o pozitívnom správaní, ktoré vedie k zlepšeniu výsledkov podniku
a k organizačnému úspechu. Keďže vysoká angažovanosť zamestnancov prináša významné
výhody pre organizácie (ako je vyššia produktivita, lepší výkon, zvýšená lojalita
zamestnancov, vyššia úroveň spokojnosti s prácou, vyššia ziskovosť, nižšia absencia...),
organizácie vyvíjajú značné úsilie na vytvorenie podporného prostredia pre rozvoj
angažovanosti zamestnancov v podniku (Ali Taha 2017).
Cestovný ruch predstavuje veľmi dôležitú súčasť národnej ekonomiky a má veľký vplyv
na jej rast a rozvoj (Gallo a kol. 2018). V mnohých regiónoch Slovenska sa cestovný ruch
považuje za kľúčový sektor, ktorý by mal zabezpečiť rozvoj regiónu (Fiľarská, Vozárová,
Kotulič 2017). Oblasť cestovného ruchu je v súčasnosti veľmi sledovanou a skúmanou
problematikou a zaoberá sa jej mnoho autorov (viď Štefko a kol. 2018; Vašaničová 2018;
Šenková 2018). Predkladaný príspevok sa zaoberá skúmaním angažovanosti zamestnancov,
pričom sa primárne zameriava na oblasť hotelierstva v regióne Liptov.
Teoretické východiská angažovanosti zamestnancov
V 70. a 80. rokoch sa organizácie zaoberali dosiahnutím spokojnosti zamestnancov, avšak na
prelome storočí, kedy sa rapídne zvyšovala globálna konkurencia, bolo potrebné zabezpečiť
nielen spokojnosť pracovníkov, ale dosiahnuť u nich aj zanietenie voči vykonávaniu
pracovných činností, čo by viedlo k zvýšeniu ich produktivity (Brown 2015). Prvý odborný
článok na tému angažovanosti pracovníkov bol zverejnený Williamom Kahnom v časopise
Academy of Management Yournal v roku 1990. Taktiež ako jedna z prvých sa začala teóriou
angažovanosti zaoberať poradenská spoločnosť Gallup v 90.rokoch 20. storočia. V rozpätí
rokoch 2000 a 2010 sa začalo angažovanosťou zaoberať čoraz viac konzultačných spoločností
a rapídne sa zvýšil počet publikácii zaoberajúcich sa touto témou (Horváthová, Bláha,
Čopíková 2016). Bedarkar, Pandita (2014) uvádzajú, že angažovanosť zamestnancov je
kľúčovým prvkom v organizáciách na celom svete, keďže vo vysokej miere determinuje
efektivitu a konkurencieschopnosť podniku. V 90-tych rokoch 20. storočia sa termínom
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pracovná angažovanosť začalo zaoberať čoraz viac vedcov v oblasti obchodu, podnikania
a manažmentu. Angažovanosť sa považuje za silný zdroj konkurenčnej výhody
v turbulentných časoch a práve preto si získava pozornosť personálnych manažérov, ktorí
hľadajú rôzne metódy a postupy na jej zvyšovanie.
Existuje niekoľko definícii pojmu angažovanosť zamestnancov. Kahn (1992, In: Bedarkar,
Pandita 2014), ktorý je považovaný za zakladateľa tohto pojmu, charakterizuje osobnú
angažovanosť ako cieľavedomé zapájanie členov do organizácie v rámci pridelených úloh.
Angažovanosť zamestnancov je schopnosť zachytiť hlavy, srdcia a duše zamestnancov,
podnietiť vnútornú túžbu a vášeň pre dokonalosť. Angažovaní zamestnanci chcú, aby
organizácie uspeli, pretože sa cítia prepojení emocionálne, spoločensky a dokonca duchovne s
poslaním, víziou a účelom organizácie. Solomon a Sridevi (2010) vidia angažovanosť
zamestnancov ako pozitívny postoj zamestnanca voči spoločnosti a jej hodnotám.
Zamestnanec si je vedomý obchodného kontextu a spolupracuje s kolegami na zlepšení
výkonu v rámci úlohy a v prospech organizácie. Organizácia musí pracovať na rozvoji a
podporovať angažovanosť, čo si vyžaduje dvojstranný vzťah medzi zamestnávateľom
a zamestnancom. Podľa Lazišťanovej (2014) je pracovná angažovanosť vnímaná ako
relatívne vyrovnaný psychický stav jedinca, ktorý aktívne a so zapojením všetkých zmyslov
vykonáva pridelenú pracovnú úlohu. Angažovanosť je podnietená pocitom zmysluplnosti
vykonávania svojej práce. Angažovaní zamestnanci majú intenzívnu túžbu stať sa súčasťou
organizácie a dlhodobo zostávajú v organizáciách. S kolegami pracujú v maximálnom úsilí a
zapájajú sa do správania, ktoré prispieva k obchodnému úspechu (Vance 2006).
Angažovanosť zamestnancov ovplyvňuje mnoho faktorov. Poradenská spoločnosť Hay
Group znázorňuje 6 faktorov, ktoré ovplyvňujú angažovanosť pracovníkov. Model
spoločnosti (z angl. The Hay Group Engaged Performance Model) zobrazuje najväčší zoznam
organizačných premenných, ktoré ovplyvňujú angažovanosť pracovníkov v ich zamestnaní.
Model bol vytvorený v spolupráci s poprednými svetovými firmami a organizáciami
verejných služieb (Hay Group 2001). Uvedené faktory sa stali podkladom pre vytváranie
novodobejších, modifikovaných modelov v súčasnosti.

Obrázok 1 - Model faktorov determinujúcich angažovanosť zamestnancov
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Hay Group 2001

Na kľúčový model faktorov spoločnosti Hay Group nadväzuje novodobejší Aon Hewitt´s
model angažovanosti zamestnancov. Podobne ako model spoločnosti Hay Group, identifikuje
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6 faktorov ovplyvňujúcich angažovanosť zamestnancov, a sú to celkové odmeny, praktiky
organizácie, kvalita života, práca, ľudia a príležitosti (Aon Hewitt 2015). Nelson (2009)
uvádza, že do tvorby angažovanosti zamestnancov vstupuje veľké množstvo faktorov, ako
napríklad nadriadený, samotná firma, tím, pracovná náplň, osobnosť samotného pracovníka,
samotný charakter práce a jej rozmanitosť, autonómnosť a možnosť participácie na
rozhodovaní, vek zamestnanca a sociálne faktory.
Avšak je dôležité poznamenať, že neexistuje žiaden univerzálny prístup na zaručené
dosiahnutie angažovanosti zamestnancov. Existuje však niekoľko menších krokov, ktoré
môže organizácia podniknúť a zvýšiť tým pravdepodobnosť zanietenia u zamestnancov.
Landry (2018) uvádza kroky na zvýšenie angažovanosti, a to: počúvanie zamestnancov,
podpora zo strany manažérov a poskytnutie príležitosti na rozvoj zamestnancov. Reilly (2018)
zase predstavuje 5 stratégii, ktoré pomáhajú formovať angažovanosť:
1. Prieskum angažovanosti – zhromažďovanie názorov a údajov o zamestnancovi, všetky
údaje z výskumu by mali byť použiteľné na rôznej organizačnej úrovni.
2. Zameranie sa na konkrétnu organizačnú úroveň – pristupovať ku každej organizačnej
úrovni individuálne.
3. Výber vhodných manažérov – pozícia manažéra si vyžaduje špecifické požiadavky.
4. Koučovanie manažérov – organizácia by mala viesť manažérov k vytváraniu dlhodobých
a stálych plánov na budovanie angažovanosti.
5. Špecifikácia angažovanosti - definovanie reálnych cieľov angažovanosti.
Organizácie sa snažia vytvoriť priaznivé prostredie pre budovanie angažovanosti
zamestnancov najmä preto, že angažovanosť napomáha dosiahnutiu dlhodobej stability
pracovníkov, zvyšuje ich produktivity, predaj, ziskovosť, zabezpečuje lojality a dynamický
rast organizácie, kedy je väčší predpoklad úspechu spoločnosti (Armstrong, Stephan 2015).
Model 3S
Spoločnosť Hewitt Associates uviedla, že angažovanosť zamestnancov nastáva vtedy, keď
zamestnanci neustále hovoria pozitívne o organizácii svojim spolupracovníkom, potenciálnym
zamestnancom a zákazníkom (súčasným aj potenciálnym), majú intenzívnu túžbu zostať
súčasťou organizácie a vyvíjajú mimoriadne úsilie práci, ktorá prispieva k obchodnému
úspechu. Tieto tri akcie nazvali ako „SAY-hovoriť“, „STAY -zotrvať“ a „STRIVE- snažiť sa“
(Tolentino 2008). Spoločnosť Aon Hewitt týmto trom aspektov angažovanosti zamestnancov
priradila dva zodpovedajúce výroky. Spoločnosť je presvedčená, že zamestnanec musí
preukázať všetky tri aspekty pri výkone svojej práce na to, aby sme mohli tohto zamestnanca
považovať za angažovaného. Model 3S sa zameriava na aspekty zamerané na šírenie dobrého
mena o organizácií, túžba zamestnanca o dlhodobé zotrvanie v organizácií a preukázanie
snahy zamestnanca pri výkone svojej práce. Toto tvrdenie podkladá empirickými dôkazmi
z rozsiahlej globálnej databázy zamestnancov, ktorých bolo viac ako 8 miliónov (Aon Hewitt
2015). V nasledujúcej tabuľke 1 uvádzame východiská kľúčových aspektov modelu 3S.
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Aspekty
SAY (hovoriť)
STAY (zotrvať)
STRIVE (snažiť sa)

Popis
Šíriť pozitívne meno o organizácii pred kolegami, potenciálnymi
zamestnancami a zákazníkmi.
Intenzívne vnímanie spolupatričnosti voči organizácii.
Motivácia a vynaložené úsilie pre prospech organizácie.
Tabuľka 1 - Kľúčové aspekty modelu Aon Hewitt
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Aon Hewitt 2015

Na základe týchto aspektov môžeme tvrdiť, že angažovaní zamestnanci hovoria pozitívne
o organizácií, v ktorej pracujú, prejavujú intenzívnu túžbu zostať členom organizácie
a vyvíjajú úsilie a angažujú sa v správaní, ktoré prispieva k obchodnému úspechu spoločnosti
(Solomon, Sridevi 2010).
Metodológia práce
Hlavným cieľom príspevku je overiť existenciu štatisticky významných súvislosti medzi
aspektmi modelu 3S angažovanosti zamestnancov hotelierstva v regióne Liptov. Čiastkovými
cieľmi sú:
• Zistiť štatisticky významnú súvislosť medzi položkami skúmajúcimi názory
zamestnancov na zariadenie, v ktorom pracujú.
• Zistiť štatisticky významnú súvislosť medzi položkami skúmajúcimi lojalitu
zamestnancov.
• Zistiť štatisticky významnú súvislosť medzi položkami skúmajúcimi snahu
zamestnancov.
V príspevku boli stanovené nasledujúce výskumné hypotézy:
H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi položkami
skúmajúcimi názory zamestnanca na zariadenie, v ktorom pracuje (aspekt „say“).
H2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi položkami
skúmajúcimi lojalitu zamestnanca, voči zariadeniu, v ktorom pracuje (aspekt „stay“).
H3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi položkami
skúmajúcimi snahu zamestnanca pri výkone pracovných činností (aspekt „strive“).
Údaje potrebné k analýze boli získavané prostredníctvom dotazníkovej metódy. Dotazník bol
rozdelený na dve časti. Prvá časť obsahovala otázky slúžiace na zatriedenie zamestnanca
podľa rôznych atribútov, ako je pracovná pozícia, dĺžka pracovného pomeru, veľkosť
organizácie, v ktorej respondent pracuje a pod. Druhá časť obsahovala otázky zamerané na
angažovanosť zamestnancov, pričom boli použité otázky Gallup dotazníka a otázky prebraté
od spoločnosti Aon Hewitt, ktorá meria koncept angažovanosti šiestimi položkami
vychádzajúcimi z troch aspektov – say (povedať), stay (ostať), strive (snažiť sa). Prvý aspekt
sa odvoláva na to, že zamestnanec by mal o organizácii šíriť dobré meno a odporúčať ju
svojim známym, ďalšie dve otázky sa odvolávajú na aspekt „stay“ (ostať), teda skúmajú, či
zamestnanec plánuje zotrvať v organizácii alebo naopak uvažuje o odchode. Posledné dve
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otázky sa zameriavajú na aspekt ,,strive“ (snažiť sa), teda, či zamestnanci preukazujú snahu
pri výkone pracovných činností (Aon Hewitt 2015). Pri týchto otázkach je použitá Likertova
škála od 1 do 5, kde 5 je ,,úplný súhlas“ a 1 je ,,úplný nesúhlas“.
Prieskum bol realizovaný v mesiacoch marec a apríl 2019 a dotazník bol distribuovaný
osobne do hotelových zariadení, ktoré sa nachádzajú v regióne Liptov. Výskumnú vzorku
tvorí celkovo 108 respondentov, pričom ide o pracovníkov hotelových zariadení v regióne
Liptov. Na testovanie štatistických hypotéz bol použitý Spearmanov korelačný koeficient za
pomoci programu Gretl.
Výsledky a diskusia
Všetky hypotézy sú sformulované s cieľom zistiť súvislosti medzi jednotlivými výrokmi,
ktoré sa vzťahujú na tri aspekty modelu 3S (say, stay, strive). Na testovanie toho, či existuje
štatisticky významná súvislosť medzi uvedenými výrokmi bol použitý spomínaný
Spearmanov korelačný koeficient, nazývaný aj poradový korelačný koeficient. Hodnota
koeficientu sa môže pohybovať v intervale od -1 po 1. Hodnoty koeficienta korelácie blízke 0
interpretujeme ako slabú koreláciu medzi premennými. Hodnoty bližšie k 1 alebo -1
poukazujú na tesnejšiu koreláciu. V nasledujúcich tabuľkách budeme potvrdzovať alebo
zametať H1 (existuje štatisticky významná súvislosť), opakom je H0 (neexistuje štatisticky
významná súvislosť).
H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi položkami skúmajúcimi
názory zamestnanca na zariadenie, v ktorom pracuje (aspekt „say“).
108
N
0,0000
P-value
0,65600621
Spearman's rank correlation coefficient (rho)
Tabuľka 2 - Vyhodnotenie H1
Zdroj: vlastné spracovanie podľa programu Gretl

Hodnota korelačného koeficientu rho má hodnotu 0,656 , p-hodnota je na hladine 0,0000. Na
základe uvedeného môžeme potvrdiť tvrdenie hypotézy H1, a teda existuje štatisticky
významná súvislosť medzi položkami skúmajúcimi názory zamestnanca na zariadenie,
v ktorom pracuje.
H2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi položkami skúmajúcimi
lojalitu zamestnanca, voči zariadeniu, v ktorom pracuje (aspekt „stay“).
108
N
0,0000
P-value
0,66365367
Spearman's rank correlation coefficient (rho)
Tabuľka 3 - Vyhodnotenie H2
Zdroj: vlastné spracovanie podľa programu Gretl

Výsledky testovania hypotézy H2 poukazujú na existenciu štatisticky významnej súvislosti
medzi tým, že opustenie pracovného miesta by malo na zamestnanca negatívny vplyv, a tým,
že málokedy rozmýšľa o odchode zo zariadenia. Hypotéza H2 sa teda potvrdila.
31
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H3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi položkami skúmajúcimi
snahu zamestnancov (aspekt „strive“).
108
N
0,0000
P-value
0,84846899
Spearman's rank correlation coefficient (rho)
Tabuľka 4 - Vyhodnotenie H3
Zdroj: vlastné spracovanie podľa programu Gretl

Pri tretej hypotéze sme skúmali, či existuje súvislosť medzi položkami zaoberajúcimi sa
snahou zamestnancov (aspekt „strive“). P-hodnota je na hladine = 0,0000, čo značí opäť
existenciu štatisticky významnej súvislosti medzi premennými. Opäť môžeme potvrdiť
hypotézu H3.
Všetky tri testované hypotézy boli overené a potvrdila sa existencia štatisticky
významných súvislostí na základe Spearmanovho korelačného koeficientu. Z vyššie
uvedených výsledkov možno konštatovať splnenie hlavného cieľa príspevku, ktorým bolo
overiť štatisticky významnú súvislosť modelu 3S. Pri všetkých troch aspektoch bola
potvrdená súvislosť medzi jej položkami. Avšak z preskúmaných zložiek sa najsilnejšie
prejavila práve posledná, tretia zložka modelu 3S – strive (snažiť sa), ktorá hovorí o motivácií
a vynaloženom úsilí zamestnancov v prospech organizácie. Model 3S obsahuje tri aspekty,
ktoré sa seba bezprostredne nadväzujú. Na základe vykonanej analýzy môžeme tvrdiť, že
zamestnanci hotelových zariadení v regióne Liptov sú angažovaní.
Záver
Angažovanosť zamestnancov je kombináciou pocitov, postojov a správania sa zamestnanca k
jeho práci a organizácii. Angažovanosť zamestnancov je vnútorným stavom a postojom k
práci a organizácii, ktorá sa odráža na dodatočnej snahe ísť na ďalšiu míľu dobrovoľne (Ali
Taha 2017). Model 3S spoločnosti Aon Hewitt nahliada na angažovanosť zamestnancov na
základe troch základných aspektov (Say, Stay, Strive). Cieľom predkladaného príspevku bolo
overiť existenciu štatisticky významných súvislosti medzi aspektmi modelu 3S angažovanosti
zamestnancov hotelierstva v regióne Liptov. Výsledky korelačnej analýzy ukázali pozitívne
korelácie medzi skúmanými premennými. Na základe výsledkov môžeme tvrdiť, že hoteloví
zamestnanci v regióne Liptov sú angažovaní.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
PhDr. Ľuba Tomčíková, PhD.

Príspevok je jedným z výstupov projektu VEGA č. 1/0237/19
„Výskum vplyvu praktík riadenia ľudských zdrojov na organizačnú oddanosť
a udržanie talentovaných a vysokovýkonných pracovníkov.“
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