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POSUDEK VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomant: Bc. Zdeněk Kočí

Vedoucí: PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Název práce: FORMY A METODY MOTIVACE VE STAVEBNICTVí

Autor se rozhodl pro zkoumání úrovně motivace a spokojenosti pracovníků ve stavební firmě
Unistav a.s. Vybraná řešená témata jsou, vzhledem k tématu práce, zvolena vhodně.

Z hlediska metodického postupu předložená studie splňuje nároky na diplomovou práci kladené.
Struktura odpovídá zadání i názvu práce, je úměrně rozčleněna do teoretické a praktické části:
Teoretická část se skládá ze dvou základních kapitol. V první jsou shrnuty alespoň základní teorie
motivace, ve druhé potom formy a metody motivace zaměstnanců z pohledu vedoucích
pracovníků.

V úvodu empirické části práce je přestavena sledovaná společnost. Následuje popis zvolené
metodologie výzkumu, uvedení pracovních hypotéz a rozdělení vzorku respondentů.

Poté autor řeší zvlášť každou ze svých tří pracovních hypotéz. Výsledky jsou zpracovány do
přehledných grafů. Závěry a doporučení jsou zde uvedeny pro každou hypotézu zvlášť. Jako
příloha jsou k práci přiloženy také neřešené otázky z dotazníkového průzkumu, které by již
značně překročily rozsah celé studie.

Pro praxi mohou být přínosem, především empirická zjištění, jako podklad pro další
zkvalitňování péče o zaměstnance ve sledované společnosti. Navrhovaná řešení nastíněných
problémů, která autor v empirické části specifikuje, jsou logická a dá se s nimi souhlasit. Cílů,
které si diplomant v úvodu práce vytyčil, se v empirické části podařilo dosáhnout.

Po formální stránce je v normě a také rozsahem odpovídá zadání. Psaný jazyk: Čeština.

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě jednoznačně d o por u č u ji!

Klasifikační stupeň ECTS: ------------------------------Velmi dobře B/l,5

Doplňující otázky k obhajobě:

I. Jaké benefity by měly být, podle Vašeho názoru, ve stavební praxi více rozvíjeny?

2. Co si myslíte, že je, z hlediska motivace a spokojenosti zaměstnanců, největší slabinou či
předností ve sledované společnosti?
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