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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví 

Autor práce:  Bc. Petra Eckeltová 

Oponent práce: Ing. Ondřej Ehrenberger 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce bylo popsat týmovou spolupráci a firemní kulturu ve stavebnictví. Téma je 

v první části popsáno obecně, jsou definovány a popsány jednotlivé pojmy s ním spojené. 

V empirické části se autorka zaměřuje na analýzu v reálném prostředí skutečných stavebních firem. 

Hlavně se zaměřila na faktory, které ovlivňují firemní kulturu. Na konec došla k dílčím závěrům 

a doporučením pro stavební firmy. Zpracovala i vlastní metodickou příručku firemní kultury pro 

imaginární stavební firmu. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je vysoká, ale zároveň díky jasnému vysvětlení pojmů se dokáže přiblížit 

i čtenáři, který se v daném tématu neorientuje. Ke stavbě textu nemám výhrad. Text je zpracován 

přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Teoretická část je zpracována pečlivě, kdy 

objasní jednotlivé pojmy spojené s firemní kulturou, týmovou spoluprací i odlišnosti ve stavebnictví. 

V praktické části je vhodně použitý dotazník, který zjistil stav firemní kultury ve stavebních firmách. 

Byl doplněn i o řízené rozhovory. Autorka u citací uvádí správně odkazy na zdroje, kterých bylo 

přiměřené množství. V diplomové práci jsem nenašel gramatické chyby. Jsou zde vhodně zvýrazněny 

důležité informace, na které klade autorka důraz. Všechny grafy mají stejný styl, jsou dobře čitelné a 

srozumitelné. Celé zpracování je přehledné a ucelené. Po přečtení práce bylo její téma jasné, aniž 

bych musel číst název. Všechny požadavky práce byly splněny bez nedostatků. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. V čem spatřujete největší výhodu Vámi navržené metodické příručky? 

2. Jak myslíte, že by bylo možné motivovat mladší generace, aby pracovaly na dělnických 

pozicích? 

Závěr: 

Diplomová práce je zajímavou sondou do prostředí stavebních firem. Domnívám se, že výzkum, 

provedený v rámci této diplomové, práce může být přínosem pro velký počet vedoucích pracovníků 

ve stavebnictví. Ze své zkušenosti soudím, že zejména ve stavebnictví je oblast vedení, motivování 

a vnitrofiremní komunikace zanedbávána a mnoho vedoucích pracovníků je dobrými techniky 

a odborníky, ale chybí jim umění, jak správně jednat s lidmi a jak je správně vést. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


