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Práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Poměrně rozsáhlá
studie obsahuje 102 stran a 70 stran příloh. Teoretická část obsahuje vysvětlení nejdůležitějších
pojmů doplněných názornými obrázky. Empirická část rozebírá kvantitativní i kvalitativní
metodou firemní kulturu a týmovou spolupráci v konkrétních stavebních podnicích.
Předložená analýza byla zpracována na základě dotazníkového šetření doplněného řízenými
rozhovory. Důležité je, že dotazovaní respondenti nebyli pouze z jednoho podniku, ale jednalo
se o pracovníky více podniků různých velikostí. Proto bylo možné je mezi sebou porovnávat.
Součástí práce bylo i určité srovnání s nestavebními firmami, které si na své firemní kultuře
zakládají. Výsledky jsou i vhodně graficky znázorněny. V závěru práce jsou uvedena doporučení
pro stavební firmy a návrhy ke zlepšení stávající situace. Dosti cenná je i přiložená malá
metodická příručka pro menší stavební firmy, která může stavebním firmám pomoci získat nové
zaměstnance i zákazníky a vhodně ilustruje i konkrétní navržená doporučení.

Hodnocení práce studentky:

Přístup studentky ke zpracování diplomové práce byl velmi aktivní. Diplomantka začala včas a
plánovala i účast ve fakultním kole SVOČ.Vzniklá situace spojená s pandemií bohužel některé
postupy poněkud zkomplikovala. O to více si vážím toho, že práce byla i přesto průběžně
konzultována a doplňována o řadu nových poznatků a netradičních pramenů. Kladně hodnotím
angažovaný osobní přístup a vlastní zkušenosti, kterými jsou některé kapitoly doplněny.
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu IX! O O O
2. Přístup autora při zpracování práce IX! O O O
3. Využití odborné literatury a práce s ní IX! O O O
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce IX! O O O
5. Splnění požadavků zadání práce IX! O O O
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Celkové hodnocení a závěr:

Cílem této práce bylo teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve
stavebnictví. V praktické části pak provést výzkumné šetření, analyzovat jeho výsledky a
posoudit jejich praktické uplatnění ve stavební oblasti.
Tohoto cíle bylo dosaženo. Teoretická část je pečlivě zpracovaná a podává dostatečné množství
informaci o firemní kultuře i týmové spolupráci. Takto široké téma rozhodně není možné
obsáhnout v celé jeho komplexnosti.
Text práce je přehledný, čtivý, doplněný celkem 20 obrázky, 49 grafy a 15 tabulkami. Odkazy na
zdroje jsou v textu uváděny velmi pečlivě. Proto je možné prominout i drobné stylistické
nedostatky. Práce může stavebním firmám posloužit jako zdroj cenných informací a inspirací.
Hlavní hodnotu přináší zpracovaná metodická příručka.
Rozsah zpracování odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci,
proto ji k obhajobě jednoznačně doporučuji.

Doplňující otázky k obhajobě:

1. Napadá Vás, jak vhodně ve stavebních firmách nové zaměstnance adaptovat?
2. Jak by reálně, podle Vašeho názoru, mělo vypadat motivování pracovníků ze strany

vrcholového vedení?
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