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ABSTRAKT 

Má diplomová práce zaměřená na téma „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve 

stavební firmě“ ve své první části nejprve charakterizuje obor stavebnictví a stavební 

podnik a jeho okolí. Dále se zabývá teorií vedení a řízení spolupracovníků a teorií 

motivace pracovníka. V praktické části pak zkoumá v jaké míře se odráží specifičnost 

stavební výroby do osobních a profesních vztahů mezi spolupracovníky. 

Klíčová slova: Specifika stavebnictví, stavební dílo, stavební podnik, management, 

vedení, řízení, motivace, stavbyvedoucí, dělník. 

 

ABSTRACT 

My thesis is focused on the theme "The specifics of leadership and management of 

associates in the construction company”. First section describes the construction, 

building company and its surroundings. Than it deals with theories of associates 

leadership and management and employee motivation theories. In the practical part it 

examines to what extent the specificity of construction reflects in the personal and 

professional relationships among colleagues. 

Keywords: The specifics of construction industry, construction, building company, 

management, leadership, management, motivation, construction foreman, worker
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1. ÚVOD 

Má diplomová práce je zaměřena na problematiku vedení a řízení spolupracovníků ve 

stavební firmě, konkrétně pak na možná specifika stavebnictví, která svou existencí 

ovlivňují jednání vedoucích a řídících pracovníků se svými podřízenými během 

realizace stavebního díla. Dobrá orientace v této problematice je velice důležitá, protože 

kvalita osobních i profesních vztahu mezi spolupracovníky patří v oboru stavebnictví 

mezi jeden z aspektů, na kterých je založen konečný úspěch v podobě dosažení 

stanoveného cíle. Vedoucí pracovníci zde zastávají nelehký úkol, ve kterém musí být 

kromě výborných techniků i dobrými prognostiky a psychology, musí znát dostatečně 

svůj pracovní tým a měli by rozumět lidské osobnosti v takové míře, aby dokázali 

pracovníky účinně motivovat a podpořit je v plnění úkolů a získali si tak jejich důvěru. 

Jejich podřízení by zde měli naopak dostatečně respektovat a dodržovat pokyny a rady 

při vykonávání úkolů. V mé práci se proto budu snažit pomocí výzkumu přiblížit 

aktuální stav dané problematiky stavebnictví a ukázat, do jaké míry ovlivňuje právě 

specifičnost stavební výroby chování obou zúčastněných stran. 

Teoretickou část rozčlením na čtyři samostatné kapitoly, jejichž obsah bude postupně 

vycházet ze samotného zadání diplomové práce. V první kapitole přiblížím oblast 

stavebnictví a profese v tomto oboru, které posléze vytvoří hlavní skupiny respondentů 

mého výzkumu. Druhou kapitolu věnuji stručné charakteristice stavebního podniku, 

tedy organizaci zabývající se stavební výrobou , kdy nejprve uvedu hlavní rozdíly mezi 

obecnými pojmy podnik a firma, následně již konkrétně popíšu stavební podnik a okolí, 

ve kterém se nachází. Třetí kapitola bude zaměřena na problematiku vedení a řízení 

spolupracovníků ve stavebnictví. Vysvětlím zde hlavní rozdíly mezi vedením a řízením 

a charakterizuji postavení lídra a managera v oblasti stavebního managementu. Poslední 

kapitolu teoretické části pak spojím s pojmem motivace, o kterém se domnívám, že 

k práci s lidmi neodmyslitelně patří a nemalou měrou tak ovlivňuje kvalitu dosažených 

výsledků. 

Praktická část mé práce bude založená na výsledcích dotazníkového průzkumu. Zde se 

v jednotlivých dotaznících předkládaným respondentům pokusím namodelovat otázky 

týkající se případů osobních i profesních vztahů spolupracovníků, do kterých se odráží 
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možná specifika stavební výroby. Mým cílem pak bude porovnat skutečné jednání 

vedoucích pracovníků s chováním, které od nich v těchto případech očekávají jejich 

podřízení. S pomocí poznatků získaných při tvorbě teoretické části pak v úplném závěru 

práce výzkum vyhodnotím a pokusím se navrhnout možná doporučení, která by 

případně vedla ke zlepšení zjištěných kritických míst. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

Stavebnictví – Stavebnictví je hospodářský obor, který se zabývá především výstavbou, 

rekonstrukcí, údržbou, modernizací a demolicí stavebních děl. 

Stavební dílo – „Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební činnosti, který tvoří 

prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby“ 1)  

Stavbyvedoucí – „Stavbyvedoucí tvoří rozhodující článek v řízení stavební firmy. 

Působí na menších samostatných stavbách nebo na souboru staveb. Stavbyvedoucím 

podléhá několik mistrů, kteří přímo řídí dělníky.“ 2)  

Stavební mistr – „Mistr je základním článkem řízení staveniště. Obstarává 

bezprostřední styk mezi vedením stavby a dělníky a je rozhodující osobou na stavbě 

konkrétního objektu.“ 3) 

Stavební dělník – Dělník je obecné označení pracovníka, který se živí manuální prací. 

Dělník může být buď nekvalifikovaný nebo kvalifikovaný, tedy vyučený ve 

svém oboru. Mezi dělníky profese ve stavebnictví patří zedníci, pokrývači, lešenáři, 

natěrači, montéři a mnoho dalších. 

Stavební podnik – „Stavební podnik je právně, majetkově i ekonomicky samostatná 

organizace, která sdružuje pod vedením podnikatele lidi a potřebné hospodářské 

prostředky.“ 4) 

Specifika stavebnictví – Jedinečná vlastnost stavební výroby, která zásadním 

způsobem ovlivňuje chování a jednání stavebních podniků a pracovníků v oboru 

stavebnictví. 

Personální vedení – „Vedení se zaměřuje na nejdůležitější zdroj tzn. na lidi. Je to 

proces vytváření a sdělování vize budoucnosti, motivování lidí a získávání jejich 

oddanosti a angažovanosti.“ 5) 

1) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad [online]. 2012, poslední aktualizace 8.12.2012 [cit. 2012-12-08]. 
Dostupné z: <http://www.czso.cz>. 

2,3) LINKESCHOVÁ, D. K otázkám managementu ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2005. 149 S. ISBN 
80-7204-396-X. Str. 30. 

4) PLESKAČ, J., SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada Publishing, 2001. 42 S. ISBN 80-247-0052-2. Str. 32. 
5) ARMSTRONG, M. Management a Leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 S. ISBN 978-80-247-2177-4. Str. 17. 
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Lídr – Vychází z překladu anglického slova Leader a označuje člověka, který má 

schopnost vést lidi. 

Management – „Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém 

jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.“ 1) 

Personální řízení – „Řízení se týká dosahování výsledků pomocí efektivního získávání, 

rozdělování, využívání a kontrolování všech potřebných zdrojů, tedy lidí, peněz, 

zařízení, budov a vybavení, informací a znalostí.“ 2) 

Motivace – „Lidé jsou motivováni, když očekávají, že jejich kroky, jejich činnost 

pravděpodobně povede k dosažení cíle – hodnotné odměny, uspokojující jejich 

konkrétní potřeby.“ 3) 

Demotivace – Pojem demotivace označuje ztrátu zájmu, nechuť nebo ztrátu motivu 

člověka k dosažení cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)            ARMSTRONG, M. Management a Leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 S. ISBN 978-80-247-2177-4. Str. 20. 
2)            ARMSTRONG, M. Management a Leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 S. ISBN 978-80-247-2177-4. Str. 17. 
3)            ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2002. 442 S. ISBN 978-80-247-2890-2. Str. 109. 
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3. CHARAKTERISTIKA STAVEBNICTVÍ 

V úvodní kapitole zabývající se teorií z níž posléze čerpá praktická část mé diplomové 

práce je nejprve přiblížen obor stavebnictví, jeho význam a stručný historický vývoj. V 

závěru jsou pak rozdělena specifika stavebnictví a uvedeny profese, kterými se bude 

můj výzkum zabývat. 

3.1 Obor stavebnictví 

Obor stavebnictví ve své činnosti řeší především výstavbu, rekonstrukcí, údržbu, 

modernizací a demolicí stavebních objektů a stavebních děl. 

3.1.1 Vývoj a význam stavebnictví a architektury 

Stavebnictví, neboli umění stavět je jednou z nejstarších lidských činností a jako takové 

bylo rozvíjeno již od pravěku. Nejdříve svépomocí, později už však jako řemeslo. Jeho 

hlavním cílem bylo vytvořit vnitřní prostor, který bude chráněn před vlivy vnějšího 

okolí. K tomuto účelu z počátku sloužily jednoduché přístřešky, které se časem změnily 

na stavby, které svou propracovanější konstrukcí lépe chránily člověka před deštěm, 

větrem a chladem. Tyto stavby také bránily jejich obyvatele před vniknutím nepřátel 

nebo okolní zvěře. Postupem času však vývoj lidské společnosti podmiňoval vznik 

nových staveb, které měly za úkol plnit funkce pro účely náboženství, kultury, 

zemědělství a výroby. Součastně vznikaly i nové dopravní stavby, jako např. cesty a 

mosty a inženýrské stavby jako např. nádrže a vodovody. Tyto moderní stavby tak 

plnily nové potřeby člověka. Dnes popisuje definice stavitelství takto: „Stavitelství je 

prostorové nebo liniové uspořádání celého systému prvků a jednotlivých konstrukčních 

dílů do prostorové konstrukce, splňující základní požadavky její existence – stabilitu a 

bezpečnost.“ 1) [8] 

Nedílnou součástí stavebnictví nebo chcete-li jeho vyšším stupněm byla vždy 

architektura. Ta klade důraz nejen na praktické stránky výstavby, jak je tomu v případě 

stavitelství, ale také na její celkovou funkčnost při zohlednění estetiky. „Architektura 

spojuje funkční, konstrukční, technické i ekonomické složky 

[1] ZLÁMAL, L. Dějiny architektury a stavitelství. Brno., 2004. 214 S. Str. 13. 
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s uměleckými a je přisuzována někdy k vědeckým, většinou však k uměleckým 

oborům.“ 1) 

Podíváme li se na tyto dva obory jako na jeden celek lze říci, že dokonale zvládnuté 

stavitelství může být ideálním předpokladem pro realizaci jakékoliv architektury. 

„Stavba je výsledkem díla stavitele a architekta. Je vždy určitým kompromisem mezi 

záměrem architekta a požadavky nebo možnostmi stavebníka.“ 2) 

V součastné době patří stavebnictví mezi významná národohospodářská odvětví a je 

považováno za jeden z významných pilířů celé národní ekonomiky. Svou existencí 

přispívá do tvorby společenských hodnot v oblasti sociální, průmyslové, zemědělské, 

dopravní i oblasti energetiky. Tím vytváří vhodné prostředí pro lidi, zvířata, rostliny i 

technologie, přičemž klade výrazný důraz na udržení přírodních a kulturních hodnot a 

tvorbu a ochranu životního prostředí. 

3.1.2 Základní rozdělení stavebnictví 

Stavebnictví patří mezi specializované obory a lze ho dělit do několika oblastí.  

- první oblast se týká stavební výroby, při které dochází k realizaci samotného 

stavebního díla. Tímto se zabývají stavební firmy a stavební podniky. 

- druhá oblast stavebnictví přináší výrobu stavebních hmot potřebných 

k provádění stavebních děl. Zde patří zpracování stavebních hmot ve vápenkách 

a cementárnách a výroba prefabrikovaných dílců. 

- do třetí oblasti můžeme zařadit účelové organizace, které plní projektové, 

inženýrské a konzultační funkce oblasti stavebnictví.  

Podle jednotlivých oborů stavitelství a jejich úzkého zaměření pak lze stavebnictví dělit 

do dalších čtyř základních skupin na: 

Pozemní stavitelství – je zaměřeno na realizací staveb určených k bydlení, jako jsou 

např. bytové domy, rodinné domy a domy pro rekreaci, dále občanskou výstavbou, která 

zahrnuje stavby pro zdravotnickou a sociální péči, školy, stavby určené pro sport a 

1,2) ZLÁMAL, L. Dějiny architektury a stavitelství. Brno., 2004. 214 S. Str. 9. 
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rekreaci, objekty pro kulturu, administrativu, dopravu a další. A realizací průmyslových 

staveb a zemědělských objektů. 

Dopravní a podzemní stavitelství – je zaměřeno na výstavbou silnic, tunelů, mostů, 

železnic a dalších staveb tohoto účelu. 

Vodohospodářské stavitelství – je zaměřeno na úpravu vodních toků a řek, výstavbu 

přehrad, melioraci půd a koryt řek. 

Speciální stavitelství – je zaměřeno na výstavbu podzemních kolektorů, stožárů a jiných 

staveb vyžadujících speciální postup prací při jejich provádění. 

3.1.3 Pojmy ve stavebnictví 

Z předchozího textu vyplývá, že výsledkem stavební činnosti jsou zejména stavební 

díla, proto nyní pokládám za nezbytné vysvětlit alespoň základní terminologii 

používanou ve stavebnictví. 

Stavební dílo – „Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební činnosti, který tvoří 

prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby“ 1) 

Stavba – stavba patří mezi základní pojmy používané ve stavebnictví a její obecně 

platná definice neexistuje. Můžeme však říci, že pod pojmem stavba rozumíme ty 

stavební díla, která vznikají pomocí stavebních nebo montážních technologií bez ohledu 

na způsob jejich provedení a použitý materiál, a že nejdůležitější stavbou je budova. 

Budova – „Trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi 

s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory.“ 2)  

Výstavba – pojem výstavba představuje v užším pojetí proces zhotovování stavby přímo 

na staveništi, kdy se představy inženýrů a architektů proměňují v hotové dílo. V širším 

pojetí ji pak lze pojmout jako celkový proces přípravy, realizace a užívání stavby 

během jejího celoživotního cyklu. [9] 

1) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad [online]. 2012, poslední aktualizace 8.12.2012 [cit. 2012-12-08]. 
Dostupné z: <http://www.czso.cz>. 

2) VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 87 S. 
ISBN 978-80-2409-6. Str. 12. 
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Stavební specifikum – jedná se o zvláštnost, jedinečnost, příznačnost nebo jedinečnou 

vlastnost objevující se v oboru stavebnictví. 

3.2 Specifika oboru stavebnictví 

Všechna odvětví prostředí národního hospodářství mají své jedinečné vlastnosti, které je 

mezi sebou odlišují. Tyto specifika vychází z reprodukčního procesu a nedají se tak 

přenášet mechanicky z jednoho odvětví na druhé. Je nutno říci, že tyto vlastnosti 

stavební výroby zásadní změnou ovlivňují chování a jednání stavebních podniků a 

všech pracovníků v oboru stavebnictví. Mezi základní ukazatele stavební výroby patří: 

Pohyblivost stavebníka a nepohyblivost staveb 

Stavební výroba se diametrálně liší např. s výrobou v průmyslu. Na rozdíl od 

průmyslové výroby, kdy probíhá celý proces realizace přímo ve výrobnách je stavba 

pevně spojena s pozemkem, na kterém je vyráběna a celý proces výroby se proto stěhuje 

za ní. To přináší obtížnější koordinaci v rámci firmy, protože se musí zajistit převoz 

strojů a strojních zařízení, materiálů pro výstavbu a zajistit doprava pracovníků k místu 

výstavby. Zde se musí vybudovat a po dokončení stavby demontovat zařízení 

staveniště. V případě umístění stavby ve větší vzdálenosti od sídla firmy je pak třeba 

zajistit nocleh a stravu dělníkům. Všechny výše uvedené příklady přináší vyšší náklady 

spojené s procesem realizace v oboru stavebnictví. 

Délka výstavby 

Realizace stavebního díla zahrnuje většinou velmi dlouhý proces, jehož délka závisí na 

druhu použitých technologií a objemu produkce. Délka výrobního cyklu také vyžaduje 

vázání vysokých finančních prostředků a s tím spojené velké náklady na úrokové sazby 

v případě úvěrů. 

Sezónnost prací 

Výstavba probíhá obvykle v otevřeném prostředí, tudíž je závislá na stavu počasí. 

Pokud probíhá realizace stavebního díla v zimních měsících, vyžadují tyto práce velké 
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finanční i organizační náklady a zásahy do zaběhnutého rytmu. Zde se odrazí vyšší cena 

na vytvoření vhodného výrobního prostředí a v případě zahájení prací v zimě i nutnost 

zvýšené opatrnosti při kontrole kvality. Dále je známo, že se v zimních měsících 

dosahuje obvykle pouze 30% výkonnosti oproti hlavní stavební sezóně. Sezónnost prací 

sebou také nese nutnost zajišťovat zásobu zakázek pro období mimo hlavní stavební 

sezónu. 

Individuálnost výstavby 

Každé stavební dílo je originál a proto je třeba začínat vždy úplně od začátku a jinak. I 

řadová zástavba má při opakování stejného typu objektů individuální vlastnosti, které se 

projeví např. v přístupových podmínkách, hlukových a tepelně izolačních požadavcích 

na konkrétní objekt, ve výškovém uspořádání, v architektonickém vzhledu atd. 

Doprava a skladování materiálu 

Doprava materiálu na staveniště na sebe váže přepravní požadavky. To znamená, že je 

třeba neustále investovat do jeřábů, přepravních automobilů i lidských zdrojů použitých 

při nakládce, překládce a při vykládání materiálu. Dochází také k nutnosti kombinace 

druhů dopravy tj. např. kombinace vlakové dopravy s osobní. Častým úkazem jsou pak 

problémy s hledáním vhodných míst pro skládky materiálu. 

Velké množství profesí, strojů a materiálů 

Při výstavbě je nutná kooperace zedníků, montážníků, techniků, dopravních a 

mechanizačních pracovníků a mnoha dalších profesí. 

Velká koncentrace zdrojů na jednom místě 

Výstavba je často pro svoji časovou omezenost vybavována najednou co 

nejvýkonnějšími stoji a potřebným množstvím pracovníků, kteří musí pro plynulost a 

návaznost výstavby dodržovat stanovené termíny a lhůty. Je potřeba hlídat správnou 

koordinaci dělníků a v případě materiálu předzásobovat stavbu jeho dostatečným 

množstvím, aby tak nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. 
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3.3 Profese ve stavebnictví 

V oboru stavebnictví nalezneme celou řadu profesí podílejících na vzniku stavebního 

díla ať už ve fázi přípravy projektu nebo při jeho samotné realizaci. Níže uvedení 

pracovníci, kteří jsou přímými účastníky výstavby vytvoří hlavní skupiny respondentů 

mého výzkumu. 

3.3.1 Vedoucí pracovníci ve stavebnictví 

V oboru stavebnictví zastávají pozici vedoucích pracovníků na staveništi mistři a 

stavbyvedoucí. Tyto osoby mohou být také nazývány stavebními managery popř. 

koordinátory výstavby. Jsou to autorizované osoby, které předepsaným způsobem 

prokázaly odbornou způsobilost k provádění této činnosti. Mezi základní pracovní 

povinnosti těchto odborníků patří řízení, kontrola a koordinace vlastního průběhu 

výstavby stavebního díla a vedení pracovních čet i jednotlivých dělníků.  

„Stavbyvedoucí tvoří rozhodující článek v řízení stavební firmy. Působí na menších 

samostatných stavbách nebo na souboru staveb. Stavbyvedoucím podléhá několik 

mistrů, kteří přímo řídí dělníky.“ 1) 

Stavbyvedoucí jsou jedinými zodpovědnými zástupci zhotovitele stavebního díla na 

staveništi a ve své pozici zodpovídají např. za kontrolu a kvalitu prováděných prací, 

vedení a průběžné doplňování stavebního deníku, zodpovídají za bezpečnost práce na 

staveništi, konzultují postupy stavebních prací s investorem nebo se stavebním dozorem 

v pověření investora, kontrolují práci poddodavatelů a potvrzují jejich finanční zálohy a 

faktury, případně doplňují během výstavby projektovou dokumentaci dle skutečného 

provádění stavby atd. V závěru realizace jsou pak přítomni u předávání stavby 

investorovi do užívání i při její následné kolaudaci. 

Stavební mistři jsou pak podřízení příslušnému stavbyvedoucímu a jejich základním 

posláním je řídit a organizovat práci na svěřené úseku. „Mistr je základním článkem 

řízení staveniště. Obstarává bezprostřední styk mezi vedením stavby a dělníky a je 

rozhodující osobou na stavbě konkrétního objektu.“ 2) 

1,2) LINKESCHOVÁ, D. K otázkám managementu ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2005. 149 S. 
ISBN 80-7204-396-X. Str. 30. 
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Mezi jejich povinnosti dále patří sledování práce jednotlivých pracovních čet a dělníků, 

kdy jsou zodpovědní za kontrolu kvality a množství prováděných prací a dodržení 

plnění předepsaných termínů.  

3.3.2 Dělnické profese ve stavebnictví 

Dělník je obecné označení pracovníka, který se živí manuální prací. Dělník může být 

buď nekvalifikovaný nebo kvalifikovaný, tedy vyučený ve svém oboru.  

V jednotlivých pracovních četách, které spadají pod vedení a řízení stavbyvedoucích 

nebo mistrů při realizaci stavebního díla nalezneme mnoho dělnických profesí. Jsou to 

např. zedníci, betonáři, svářeči, natěrači, tesaři, elektrikáři a mnoho dalších. Tito 

pracovníci jsou jejich přímými podřízenými a proto by se měli řídit jejich pokyny a 

odbornými radami.  

Domnívám se, že pro účel mého výzkumu však postačí, když nebudu dále rozvádět 

význam a povinnosti jednotlivých dělnických profesí na staveništi a tyto pracovníky pak 

budu v praktické části mé diplomové práce označovat jednotně jako dělníky. 
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4. STAVEBNÍ PODNIK A STAVEBNÍ FIRMA 

Úvod kapitoly je soustředěn na vymezení rozdílu u obecných pojmů podnik a firma. 

Dále je text soustředěn na charakteristiku stavebního podniku a prostředí, ve kterém se 

podnik nachází. 

4.1 Rozdíl mezi podnikem a firmou 

Jelikož se často zejména mimo právní oblast mylně používá pojem firma jako 

synonymum podniku a naopak. Bude potřeba lépe vysvětlit jejich správný význam, 

protože tak předejdeme mnohým nedorozuměním. Podrobně jsou oba pojmy i další 

termíny, které s nimi souvisí popsány v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. 

Zákoník uvádí, že právnická nebo fyzická osoba, čili podnikatel, který zakládá nebo řídí 

podnik toto činí za účelem dosažení zisku, a že podnikatelem může být pouze ta osoba, 

která je zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která provádí podnikání na základě 

živnostenského oprávnění, případně na základě jiného oprávnění podle zvláštních 

předpisů. [18] 

4.1.1 Podnik dle Obchodního zákoníku 

Dle Obchodního zákoníku se „podnikem pro účely tohoto zákona rozumí soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku 

nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 1) Dále je v zákoně uvedeno, 

že základním znakem podniku zůstává, že je věcí hromadnou, vytvářející organizačně 

ucelenou jednotku s jejími vnitřními články, které mají podmíněnou samostatnost danou 

rozsahem pravomocí od podnikového vedení. Cílem podniku je dosažení zisku. 

 

1)        Zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, část první, všeobecná ustanovení § 5. Odst. 1       
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4.1.2 Firma dle Obchodního zákoníku 

Obchodní zákoník říká, že „firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do 

obchodního rejstříku, a že podnikatel je povinen činit právní úkoly pod svou firmou.“ 1) 

V případě právnické osoby je firmou název, pod kterým je zapsána v obchodním 

rejstříku s dodatkem označujícím právní formu podnikání. V případě fyzické osoby je 

firmou její jméno a příjmení, které může obsahovat dodatek odlišující druh podnikaní 

nebo osobu podnikatele. 

4.1.3 Shrnutí základních rozdílů 

Z Obchodního zákoníku tedy vyplývá, že hlavní rozdíl mezi podnikem a firmou spočívá 

v tom, že podnik představuje samostatně hospodařící subjekt podnikání o různé 

velikosti, různém počtu zaměstnanců, s rozdílným zaměřením, rozdílnou formou 

vlastnictví a stanovenými cíli. Zatímco pojmem firma označuje pouze název nebo 

označení podniku. Na této hypotézy budu tedy v dalším textu používat označení 

stavební podnik.   

4.2 Charakteristika stavebního podniku 

 „Stavební podnik je právně, majetkově i ekonomicky samostatná organizace, která 

sdružuje pod vedením podnikatele lidi a potřebné hospodářské prostředky.“ 2)  

Předmětem stavebního podnikání je stavební výroba, tedy provádění a zhotovování 

stavebních děl za účelem dosažení maximálního zisku a uspokojení poptávky od 

stavebníků. Konkrétní stavební podnik je pak vždy charakterizován jeho právní formou, 

předmětem jeho podnikání, svou velikostí a vnitřním uspořádáním. 

4.2.1 Zaměření stavebního podniku 

Jak již bylo řečeno cílem stavebních podniků zůstává především provádění staveb. 

Často však bývají s touto činností spjaty i jiné oblasti podnikání ve stavitelství, kterými 

jsou např. provádění geologicko-průzkumné činnosti, provádění stavebních výzkumů a 

rozvoje stavebnictví, geodetické práce, konzultační a poradenské činnosti nebo výroba 

1)         Zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, část první, všeobecná ustanovení § 8. Odst. 1  
2)   PLESKAČ, J., SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada Publishing, 2001. 42 S. ISBN 80-247-0052-2. Str. 42.      
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stavebních hmot a výrobků pro stavitelství. Dále různé druhy řemeslných živnosti jako 

např. zedník, obkladač, štukatér, pokrývač, elektrikář a mnoho a mnoho dalších. 

4.2.2 Velikost stavebního podniku 

Stavební podniky, lze rozdělit podle velikosti a jejich vnitřního uspořádání na: 

Drobné stavební podniky s počtem do 20-ti zaměstnanců – tyto podniky vytváří 

většinou samostatný podnikatel, který je zároveň i vede. V součastné době se podílejí na 

celkové národní stavební produkci ze 14% s celkovým počtem skoro 160 000 podniků. 

Malé stavební podniky s počtem od 20-ti do 50-ti zaměstnanců – v součastné době 

realizují téměř 10% národní stavební produkce a jejich vnitřní členění bývá poměrně 

jednoduše rozdělené na menší vnitropodnikové útvary. Právní formou bývají 

společnosti s ručením omezeným a poměrně citlivě reagují na stav nabídky a poptávky 

na stavebním trhu. 

Střední stavební podniky s počtem od 50-ti do 500 zaměstnanců – jejich vnitřní členění 

na vnitropodnikové útvary je výrazné a vysoce specializované. Svou měrou realizují 

téměř 20% z celkové národní stavební produkce. Jsou to většinou po právní formě 

společnosti s ručením omezeným, případně akciové společnosti. 

Velké stavební podniky s počtem nad 500 zaměstnanců – jde o složitě vnitřně členěné 

akciové společnosti, které realizují téměř 30% z celkové národní stavební produkce.  

4.2.3 Činnost stavebního podniku 

Práce hlavní stavební výroby HSV – provádění omítek, zemních prací, zednických 

prací, betonáže a montáž konstrukcí. 

Práce přidružené stavební výroby PSV – provádění řemeslných prací, provádění 

kompletačních a dokončovacích prací jako jsou např. práce malířské, pokrývačské, 

klempířské, natěračské, zámečnické atd. 

Práce montážní – provádění elektroinstalací, instalace výtahových šachet, montáž strojů 

a zařízení atd. 
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Práce týkající se vedlejší stavební činnosti – dopravní činnost, výroba betonové a 

maltové směsi, obchodní činnost nebo projektová a inženýrská činnost. 

4.2.4 Okolí stavebního podniku 

Okolí stavebního podniku tvoří především stavební trh. Je to místo, na kterém se snaží 

každý podnik uspět, a ve kterém dochází k uzavírání smluv mezi investorem a 

dodavateli. Stavební trh charakterizuje jeho značná náročnost na kapitál a na jeho 

pomalý obrat, dále pak velká rozmanitost typů a náročností zadávaných staveb. Do 

okolí stavebního podniku lze zařadit i konkurenční podniky, zákazníky, domácnosti a 

veškeré okolní prostředí, ve kterém se podnik nachází, a které na něj více či méně 

působí. Definice dále upřesňuje, že „stavební trh se vyznačuje vysokou citlivostí 

poptávky na národní hospodářství a všichni účastníci stavebního trhu, tedy stavební 

firmy, projektanti, výrobci stavebních materiálů musí být licencováni.“ 1) [9] 

4.2.5 Faktory působící na podnik 

Tyty faktory vytváří okolní vlivy, které působí na podnik a zjednodušeně je lze rozdělit 

na přímé a nepřímé. 

Přímé faktory: 

Zákazníci – veškerá činnost podniku směřuje k uspokojení potřeb 

zákazníků, kteří tak udávají, kterým směrem se bude podnik ubírat. 

Dodavatelé – přímo ovlivňují velikosti nákladů podniku, protože s nimi 

podnik uzavírá smlouvy a jedná o ceně. 

Věřitelé – podnikání v oblasti stavebnictví většinou závisí na finančních 

prostředcích poskytnutých věřiteli. Věřitelem může být obchodní partner 

podniku, banka nebo jiný podnik. 

Konkurence – podnik se musí snažit udržet minimálně krok se svou 

konkurencí, aby uspěl na stavebním trhu. 

1) PLESKAČ, J., SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada Publishing, 2001. 42 S. ISBN 80-247-0052-2. Str. 44. 

24 



Trh práce – jedná se o získávání potřebného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. V dnešní době se však stavební trh setkává s nedostatkem 

dělnických profesí vyučených v oboru. To sebou přináší riziko větší 

neodbornosti provádění prací. 

 

Nepřímé faktory: 

Politické faktory – odvíjejí se od hospodářské politiky státu a významně 

se podílí na formování strategických cílů podniku, na které působí právní 

řády, daňové předpisy, zákony o ochraně spotřebitelů a zaměstnanců, 

cenová politika státu a zákony o ochraně životního prostředí. Tyto 

opatření státu stavební podniky v jisté míře omezují. Jsou však naopak i 

taková, které slouží k jejich ochraně jako jsou např. poskytování státních 

dotací, patentové zákony, granty a rozdělování státních zakázek. 

Ekonomické faktory – stavebnictví je prvním odvětvím v řadě, na kterém 

se projeví recese nebo konjunktura a proto na něm můžeme snadno 

odhadnou možný vývoj celé makroekonomické situace státu. Mezi 

ekonomické faktory působící na stavební podnik proto můžeme zařadit 

míru inflace, kupní sílu a trendy ve vývoji na domácích i světových 

trzích. 

Technologické faktory – ovlivňují podniky pomocí vzniku nových 

prostředků a získávání nových technologií určených pro stavební výrobu. 
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5. VEDENÍ A ŘÍZENÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ 

Úvod kapitoly představuje oblast managementu ve stavebnictví a popisuje hlavní 

rozdíly ve vedení a řízení pracovníků. Dále je text soustředěn na osobnosti leadra a 

managera, na jejich základní charakterové vlastnosti a možné styly v jednání  

s pracovníky. 

5.1 Management ve stavebnictví 

Stavebnictví patří mezi obory, pro které má kvalitní práce s lidmi velký význam. 

Vedoucí a řídící pracovníci zde musí kromě technických znalostí dostatečně ovládat i 

tuto problematiku, protože je od volby přístupu nadřízeného ke svým pracovníkům 

následně odvíjena i kvalita, včasnost a schopnost dosažení stanovených cílů. [6] Dnešní 

stavební podniky proto potřebují produktivní management víc než kdykoli předtím. 

Tvorbou vhodných podmínek pro ideální postup výstavby a metodikou práce s lidmi se 

ve stavebnictví zabývá tzv. stavební management, jenž lze definovat jako „proces 

tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a 

účinně tak dosahují vybraných cílů.“ 1) 

5.2 Rozdíl mezi vedením a řízením 

„Manažeři musejí být lídry a lídři jsou často, ale nikoliv vždy manažery. Mezi procesy 

vedení a řízení však lze rozlišovat.“ 2) 

Stejně jako tomu bylo u pojmů firma a podnik, kdy si často neuvědomujeme jejich 

správný význam tak i pojmy vedení a řízení mnohdy splývají v jedno a přitom se pod 

každým z nich skrývají naprosto odlišné činnosti.  

Zjednodušeně lze říci, že řídit pracovníky znamená rozdělovat jim činnosti tak, aby 

přinesly efektivní výsledek nebo-li „řídit, znamená dosahovat výsledků prostřednictvím 

lidí a s jejich pomocí.“ 3) Pracovníky, kteří se vyznačují tímto způsobem spolupráce s 

podřízenými lze označujeme jako tzv. managery. 
[1] PLESKAČ, J., SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada Publishing, 2001. 42 S. ISBN 80-247-0052-2. Str. 17 

[2] ARMSTRONG, M. Management a Leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 S. ISBN 978-80-247-2177-4. Str. 17 

[3] HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní Management v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. 136 S. ISBN 978-80-247-1737-1. Str. 

17. 
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V případě vedení mluvíme hlavně o procesu, kdy v pracovnících pěstujeme jejich 

samostatnost a zajímáme se o dosažení konečných dlouhodobých cílů nebo-li „vedení se 

zaměřuje na nejdůležitější zdroj tzn. na lidi. Je to proces vytváření a sdělování vize 

budoucnosti, motivování lidí a získávání jejich oddanosti a angažovanosti.“ 1) 

Pracovníky, kteří se vyznačují tímto způsobem spolupráce s podřízenými pak 

označujeme jako tzv. lídry nebo vůdce. 

Závěrem bych rád uvedl definici jednoho z nejvýznamnějších autorů v oblasti 

managementu P. Druckera, který výstižně shrnuje rozdíl mezi vedením a řízením a 

jejich představiteli takto: „Manažer je ten, kdo určuje, jaké žebříčky ke zdi přistavit, jak 

rychle a kdo po nich bude šplhat nahoru, v jakém pořadí. Vůdce určuje o jakou zeď 

budou opřeny.“ 2) 

5.3 Základní styly vedení a řízení pracovníků 

Každý vedoucí nebo řídící pracovník přistupuje k práci se svými podřízenými jinak. 

Následující text uvádí tři základní styly v jednání nadřízeného se svým pracovníky. 

Autokratický styl  

Nadřízený zde jedná formou příkazů a rozhoduje silou své osobnosti. Pro motivaci 

pracovníků používá svoji autoritu a výši odměny, o které sám rozhoduje. Většinu vazeb 

a vztahů soustřeďuje na sebe a zlepšení vidí hlavně díky přísné kontrole. Od pracovníků 

neočekává samostatnost a iniciativu a drží se nařízení a předepsaných směrnic bez 

zhodnocení individuální situace. [15] 

Demokratický styl  

Nařízený formuluje zvládnutí postupů a úkolů většinou s pomocí spolupracovníků a 

způsob zadávání prací řeší neformálně. Spolupracovníky takto motivuje svým 

příkladem a možností podílení se na zhodnocení vykonaného úkolu i rozdělení odměn. 

Na spolupracovníky přenese část zodpovědnosti a poskytuje jim při tom dostatek 

informací. Tento styl vedení je velice náročný a jeho hlavním znakem je práce s lidmi. 

[15] 

1)          ARMSTRONG, M. Management a Leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 S. ISBN 978-80-247-2177-4. Str. 17. 
2) HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní Management v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. 136 S. ISBN 978-80-247-1737-1.     

Str. 12 
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Volný styl 

Nadřízený ponechává pracovníků výraznou volnost v jednání a řešení zadaných úkolů. 

Pracovníci si sami volí postupy a způsob řešení práce. Nadřízený pouze poskytuje 

důležité informace a zaměřuje se na podporu pracovníků. [15] 

Podle uvedených stylů lze rozlišit, zda se u nadřízeného vyskytují prvky vůdcovství 

nebo spíše řídí. V českých podmínkách se však stále rozdíl mezi vedením a řízením 

příliš nerozlišuje, proto považuji za nutné uvést v následujícím textu základní 

rozdílnosti mezi lídrem a managerem.  

5.4 Charakteristika lídra 

Slovo lídr nebo také vůdce je odvozeno z překladu anglického slova Leadership, česky 

vůdcovství a osoby, které jsou takto v praxi označovány mívají následující charakterové 

vlastnosti a schopnosti, které jim dopomáhají k dosažení stanovených vizí. 

5.4.1 Vlastnosti lídra 

- je vždy otevřený novým možnostem a nebojí se podstoupit riziko 

- spíše vytváří a iniciuje nové myšlenky a nápady a nebojí se projevit své 

osobními postoje 

- cíleně ovlivňuje činy a chování jiných lidí za účelem dosažení vizí organizace 

- je orientován na budoucnost a vytváří potřebnou strategii k dosažení konečných 

cílů 

- vždy motivuje pracovníky za účelem jejich aktivace k tomu, aby se tak přirozeně 

seberealizovali 

Klíčovými vlastnostmi, kterými lze charakterizovat osobnost lídra jsou tedy vize, 

komunikace, změna, proaktivita, schopnost podstoupit riziko a chuť motivovat 

pracovníky. 
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5.4.2 Schopnosti lídra 

Schopnost motivovat – tato schopnost vyžaduje dobrou psychologickou znalost 

pracovníků a situací, ve kterých se ocitají tak, aby je vedoucí mohl dostatečně 

motivovat. 

Schopnost inspirovat – někteří vedoucí mají zcela výjimečné kouzlo osobnosti a 

přitažlivost. To využívají k tomu, aby je podřízení následovali a pracovali tak jak si 

přejí. 

Schopnost vytvářet motivující klíma – vedoucí vytváří přirozené klíma, které pracovníky 

motivuje k výkonnosti. To lze vytvořit dokonalým pracovním prostředím a případným 

odměňováním pracovníků ať už finanční odměnou nebo pochvalou. Naopak postihy za 

špatnou práci zde mají negativní důsledky. 

Moc – Moc je schopností ovládat běh a sled událostí. K dosažení moci jsou potřeba 

prostředky a dostatečné schopnosti k tomu, aby mohl vedoucí zadávat úkoly, 

kontrolovat je a v případě nesplnění ukládat sankce. 

5.4.3 Styly vedení  

Lídři mohou v jednání se svými podřízenými uplatňovat různé přístupy odvíjející se od 

dané potřeby a druhu stanovené vize. Ten přístup, který si zvolí a pomocí kterého 

jednají pak nazýváme stylem jejich vedení.  

Vedení sdílenou vizí 

Vize je zde vnímána jako obraz budoucnosti se zaměřením na změny. Jedná se o formu 

stanovení cílů, která ukazuje směr a cestu. Vize musí zaujmout pracovníky, aby je tak 

motivovala k lepším výkonům. Její znění musí být pro všechny jasné, čitelné a přesně 

definované. Přitažlivost pro pracovníky určujeme tím, že je stanovena v jejich zájmu 

stejně tak jako v zájmu zákazníků a organizace. Vize bývá flexibilní s ohledem na 

drobné změny, odchylky a výkyvy. Nejdůležitější moment při vedení pracovníků 

sdílenou vizí nastává ve chvíli, kdy se veškeří pracovníci s vizí a jejími zásadami 

ztotožní. 
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Kvalitní práce s vizí je také jeden z důležitých momentů a ukazatelů, že se manager 

přeměňuje v lídra. [11] 

Koučování 

Tento styl vedení vychází z oblasti sportu a v praxi se setkáme s jeho dvojím pojetím. 

V případě poradenství je tzv. kouč k dispozici managerům, kteří se na něj můžou 

kdykoliv obrátit s řešeným problémem, na který jim za účelem zvýšení výkonnosti 

celého kolektivu poskytne radu. V případě koučování jako stylu řízení pak vedoucí 

pracovník omezuje své přímé příkazy a nahrazuje je prezentováním cílů celého útvaru a 

projevením důvěry v pracovní tým. [11]  

Hlavní úlohou kouče je tedy více než přikazovat. Musí být rádcem, který pomáhá 

v řešení problémů a zabezpečuje vhodné podmínky pro dosažení stanovených výsledků. 

Zmocňování 

Styl vedení pracovníků s použitím tzv. zmocňování představuje poskytování určité 

volnosti podřízeným pracovníkům v plnění úkolů, které jim byly svěřeny. Toto vedení 

představuje uvolnění prostoru pro vlastní rozhodování pracovníka a tím pádem i pro 

převzetí jeho zodpovědnosti za kvalitu provedení úkolu. S tímto způsobem jednání úzce 

souvisí i pojem delegování, který představuje pověření výkonem nebo přenesení části 

pravomocí na jinou osobu, zejména na podřízeného pracovníka. [11] 

Tento způsob vedení je ideální pro podmínění motivace pracovníka. 

Týmová práce 

Vedení pracovníků v týmu lze chápat dvojím způsobem. V prvním případě je zde tým 

chápán jako uskupení lidí, kteří jsou shromážděni za účelem splnění často pravidelných 

úkolů. V druhém případě jde o sestavení pracovní skupiny za účelem vyřešení 

aktuálního úkolu obvykle složitějšího než běžně řešené úkoly.  
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Druhy vedení v týmu lze dále dělit na: 

Pracovní koalici – pracovní koalici lze považovat za nejjednodušší podobu vedení 

pracovníků v týmu. Velký význam zde má práce s vizí, kdy vedoucí pracovníci usilují o 

vytvoření vzájemné důvěru mezi nimi a svými podřízenými. Pracovníci dostávají 

potřebnou pravomoc, která jim pomáhá k dosažení cílů. Je jim však připomínáno, že 

nejednají sami za sebe, ale za celou pracovní skupinu. Vedení tohoto typu týmu 

vyžaduje zkušeného vedoucího, který umí dobře vysvětlit a stanovit cíle, je přirozenou 

autoritou, dokáže semknou celý tým a dokáže ho přinutit, aby mu pozorně naslouchal. 

Autonomní pracovní týmy – v součastné době představují moderní formu organizace 

práce ve skupinách s řadou přínosů pro celou organizaci i pracovníky. Skupina si zvolí 

svého zástupce, který jí reprezentuje navenek a koordinuje uvnitř. Mezi charakteristické 

rysy autonomních pracovních týmů patří plná zodpovědnost týmu za vykonanou práci, 

přebírání záruky za kvalitu vykonané práce, její reklamace a zabezpečení kontrolní 

činnosti. Dále týmy přebírají péči o údržbu a stav strojů a zařízení, pracovního náčiní 

atd.  

Tvůrčí tým – jedná se o účelově sestavenou skupinu, která není vnitřně strukturovaná a 

jednání zde probíhá v neformální atmosféře s minimem administrativy a v rámci 

tolerantní diskuse. Tyto skupiny jsou sestavovány k řešení různých tvůrčích, 

technických nebo zlepšovacích projektů. Předem je stanoven problém, který je potřeba 

vyřešit. Tým problém vyřeší dle svého vlastního uvážení, hodnocen je až podle 

dosažených výsledků nebo v průběhu provádění v předem stanovených kontrolních 

bodech. [11] 
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5.5 Charakteristika managera 

Osobu, která své podřízené při dosahování stanovených cílů spíše řídí označujeme za 

managera. Definice říká, že hlavní pracovní náplní managera je „dosahování výsledků 

pomocí efektivního získávání, rozdělování, využívání a kontrolování všech potřebných 

zdrojů, tedy lidí, peněz, zařízení, budov a vybavení, informací a znalostí.“ 1) 

5.5.1 Vlastnosti managera 

- klade důraz na předepsaný průběh a pravidelnou kontrolu 

- sleduje odchylky od správného plnění plánů a v případě problémů se zabývá 

organizací jeho řešení 

- má tendenci jednat podle vyzkoušených postupů, nežli by dělal něco nového a 

tím riskoval neúspěch 

-  v případě složitostí chce pomocí plánování a správné alokace peněžních 

prostředků dosáhnout řádných výsledků, nikoliv změny  

- uplatňuje spíše neosobní postoj k cílům  

Klíčovými vlastnostmi, kterými lze charakterizovat osobnost managera jsou tedy 

plánování, organizování, správná alokace peněžních prostředků, pohotová reakce na 

situaci a nechuť riskovat. 

5.5.2 Styly řízení 

V každé pracovní skupině vzniká potřeba řídit pracovníky, protože jedině tak lze 

dosáhnout kvalitních výsledků. Pokud je použito správného stylu řízení výkonnost 

pracovníků se zvyšuje. 

1) ARMSTRONG, M. Management a Leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 S. ISBN 978-80-247-2177-4. Str. 15. 
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Direktivní styl řízení ( autoritativní ) 

Řídí-li manager pracovníky tímto stylem zaměřuje se nejen na dosahované cíle, ale také 

na svou osobu. Mezilidské vztahy jsou v tomto případě odsunuty do pozadí a rozhoduje 

pouze manager, který jasně definuje zadávání úkolů. Výhoda tohoto stylu řízení spočívá 

v rychlém rozhodování. Nevýhodou je naopak malé zapojení pracovníků do procesu a 

s tím spojená i jejich nechuť být aktivní. [13] 

Liberální řízení ( přátelské ) 

Tento styl řízení zakládá na dobrých vztazích s pracovníky a do pozadí zde ustupuje 

zaměření se na výsledky. Charakteristickým znakem je předávání zodpovědnosti 

podřízeným, kteří na to nejsou připraveni. V první fázi se toto řízení může jevit 

příznivě. V dalším čase se však projeví nedostatečné výsledky a volba tohoto stylu 

řízení se ukáže jako nevhodná. [13] 

Formální řízení 

V tomto stylu řízení se projevuje malá starostlivost o dosažené výsledky i o pracovníky. 

Charakteristickým prvkem je zde zvýšená pozornost k osobě managera a procesním 

formalitám. Ve finále se tento styl projeví v nedostatečné dynamice. [13] 

Týmové řízení ( synergické ) 

Tento styl řízení klade důraz jak na vztahy s pracovníky, tak i na dosažení výsledků. 

Osoba managera zde ustupuje do pozadí a snaží se motivovat tým jako celek i 

přistupovat k jednotlivým členům a pracovat s nimi samostatně. [13] 

Rutinní, chaotický a proměnlivý styl řízení 

Tyto styly jsou velice málo efektivní a proto se v praxi vyskytují jen na velice krátkou 

dobu. Rutinní řízení si dává pozor na vztahy s pracovníky i pracovní výsledky 

v přiměřené míře tak, aby to neznamenalo ani hrozbu, ani přemíru práce. Chaotické 

řízení se odvíjí od momentální nálady managera a u proměnlivého stylu řízení lze říci, 

že se nachází někde mezi direktivním a liberálním. [13] 
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6. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ 

Poslední kapitola teoretické části mé diplomové práce přiblíží význam motivace 

v osobním i profesním životě pracovníka, její formy, typy a související teorii. Závěr 

kapitoly je pak věnován demotivaci a příčinám jejího vzniku. 

6.1 Motivace 

Všichni lidé mají ve svém profesním i osobním životě mnoho potřeb a je to právě 

motivace, která je vede k tomu, aby dosahovali svých stanovených cílů. Pro každého 

jedince je však ideální motivací něco jiného. Nalézt efektivní způsoby motivování 

v práci s podřízenými je tedy mnohem těžší úkol než se může zdát. Definice říká, že 

„motiv je důvod něco dělat – dát se určitým směrem. Lidé jsou motivováni, když 

očekávají, že jejich kroky, jejich činnost pravděpodobně povede k dosažení cíle – 

hodnotné odměny, uspokojující jejich konkrétní potřeby. Dobře motivovaní lidé jsou 

lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od nichž očekávají dosažení těchto 

cílů.“ 1) 

„Být motivován znamená pro zaměstnance především uspokojení z vlastní práce a pro 

zaměstnavatele se to projeví v dobře odvedené práci.“ 2) Také je obecně známo, že 

k dosažení motivace u pracovníků slouží lépe pozitivní motivační metody, nežli metody  

negativní. 

6.1.1 Typy motivace 

Motivovat pracovníky lze dvojím způsobem. Tyto typy motivace charakterizovali a 

konkrétně označili Herzberg a kol. Řekl bych, že první způsob je ideálním případem, 

protože se zde pracovníci motivují sami a nazývá se [14] 

– vnitřní motivací. Motivací je tu lidem jejich vlastní práce, která je naplňuje a 

očekávají od ní dosažení svých cílů.  

1) ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2002. 442 S. ISBN 978-80-247-2890-2. Str. 109. 
2) HŘEBÍČEK, V. Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova universita, 2008. 162 S. Str. 86. 
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Druhý případ ukazuje motivaci ve formě odměn a je označován jako  

– vnější motivace a značí stav, kdy nadřízení motivují zaměstnance např. 

povýšením, finanční odměnou, pochvalou atd., ale také kritikou, pokutou, 

disciplinárním řízením atd. 

6.1.2 Teorie motivace 

 „Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. Vysvětluje, 

proč se lidé při práci určitým způsobem chovají, proč vyvíjejí úsilí v konkrétním 

směru.“ 1) 

Tato teorie motivace se může vyskytovat v několika formách jako: 

Teorie instrumentality – říká, že trest nebo naopak odměna, slouží k tomu, aby se lidé 

chovali žádoucím způsobem. Je to přesvědčení, že vykonání jedné věci povede k věci 

druhé. Hlavní princip této teorie zakládá na tom, že lidé pracují hlavně pro peníze, a že 

k práci jsou motivováni pouze tehdy, jestliže se odměny budou odvíjet od jejich 

výkonu. Tato teorie však nebere v úvahu, že tento formální systém chování můžou 

narušit neformálními vztahy mezi pracovníky. [17] 

Teorie zaměřená na obsah – tato teorie zakládá na tom, že potřeba, která je 

neuspokojená vytváří stav nerovnováhy a napětí. Tvrdí, že motivace je podnikání kroků 

za uspokojováním potřeb a tyto potřeby pak ovlivňují chování lidí. Pro každého člověka 

mají však různé potřeby různou důležitost a každý proto vynaloží jiné úsilí k jejich 

dosažení. Do tohoto chování se také promítají vlastnosti konkrétního jedince a prostředí, 

ze kterého vyšel. 

Teorie zaměřená na proces – tuto teorii lze dělit do tří procesů: 

Proces očekávání – tvrdí, že vynaložená činnost nebo úsilí dovede jedince 

k očekávanému výsledku. 

1) ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002. 159 S. ISBN 978-80-247-2427-3. Str. 159. 
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Dosahování cílů – tuto teorii zformulovali Lock and Latham a říká, že motivace 

s výkonem rostou jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické cíle a existuje jejich zpětná 

vazba a odezva.  

Teorie spravedlnosti – tato teorie tvrdí, že pracovníci budou spokojeni, jestliže se s nimi 

zachází spravedlivě a nespokojeni, jestliže se s nimi zachází nespravedlivě. To 

znamená, že by mělo být zacházeno se všemi stejně. Stejně s jednotlivci jako s celou 

skupinou lidí nebo s odpovídajícími osobami. [17] 

6.1.3 Formy motivace pracovníka 

„Motivováním rozumíme způsob, jak z vnějšku vyvolat proces motivace. Aby byl 

takový vnější podnět účinný, musí se vedoucí zaměstnanec „trefit“ do struktury trvalých 

nebo aktuálně vzniklých motivů.“ 1) 

Každý pracovník má různé motivy, které tvoří jeho hnací motor v zaměstnání. Tyto 

motivy se mohou lišit podle jeho věku, zaměstnání, pracovního zařazení, pracovního 

vytížení atd. Je však pravděpodobné, že pokud je pracovník zaměstnán v prostředí, kde 

je se svou prácí ztotožněn a jeho práce je náležitě oceněna a respektována je jeho 

motivace vyšší.. Jak je již zmíněno v citaci, velkou roli zde hraje vedoucí pracovník. 

Odborná literatura uvádí, že mezi nejčastější druhy motivace u pracovníků patří: 

- finanční odměna 

- postup v kariéře 

- pracovní výsledky a výkonnost 

- přátelství 

- jistota 

- pocit důležitosti 

- ztotožnění se s vizí organizace 

1) TUREČKOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha: Grada Publishing, 2007. 128 S. ISBN 978-80-247-0882-9. Str. 40. 
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- prestiž podniku 

- hrozba atd. 

6.2 Demotivace 

Demotivace je spojená s pojmem demotivátor, kterým označujeme to, co pracovníky 

demotivuje v zaměstnání a způsobuje tak úpadek, nechuť nebo ztrátu jejich zájmu. 

Demotivaci v zaměstnání zapříčiňuje u mnoha pracovníků např. velké pracovní vytížení 

nebo špatný systém v organizaci. Většinou se vyznačuje vysokou fluktuací a značnou 

pracovní absencí zaměstnanců. Její projev nemusí být však vždy zjevný, proto je 

důležité všímat si neverbálních projevů zaměstnanců, jako jsou např. znuděnost, agrese, 

zatínání pěstí, roztěkanost atd. Tento úkaz může někdy souviset i s osobními problémy 

pracovníka. Odstranění těchto negativních podnětů z pracoviště by mělo být opět 

povinnosti a zájmem vedoucího pracovníka. 

6.2.1 Formy demotivace 

Odborná literatura uvádí, že mezi nejčastější příčiny demotivace u pracovníků patří: 

- nekompetentní nadřízený 

- šikana na pracovišti 

- nevhodné vedení podniku 

- nemotivující práce 

- nemožnost kariérového růstu 

- malá odměna za práci 

- špatné pracovní podmínky atd. 
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7. SPECIFIKA STAVEBNICTVÍ, KTERÁ SE PROMÍTAJÍ 

DO VEDENÍ A ŘÍZENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ 

V praktické části diplomové práce se zaměřím na problematiku možných specifik 

stavebnictví, které se promítají do vedení a řízení spolupracovníků. V úvodu kapitoly 

stanovím hlavní cíl a konkrétní zaměření výzkumu. Později vyznačím jednotlivé dílčí 

cíle a hypotézy, jejichž znění dle získaných informací potvrdím nebo naopak zamítnu. 

Na konci kapitoly pak v dílčích závěrech zhodnotím výsledky mého výzkumu, případně 

navrhnu možná doporučení.  

7.1 Hlavní cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bude problematika osobních a profesních vztahů, které vznikají mezi 

mistrem nebo stavbyvedoucím a stavebními dělníky. Bude mě zajímat, v jaké míře se 

zde odráží právě specifičnost stavební výroby a jak tyto vztahy ovlivňuje. Pokusím se 

zjistit v čem se shoduje nebo naopak rozchází vzájemné očekávání obou oslovených 

stran během pracovního procesu v průběhu hlavní stavební sezóny i mimo ni. 

7.2 Zaměření výzkumu 

Než začnu se samotným výzkumem je nutné lépe přiblížit cílové skupiny a oblast jeho 

zaměření. 

7.2.1 Cílové skupiny respondentů 

Cílové skupiny výzkumu vytvoří na straně jedné jako vedoucí pracovníci stavbyvedoucí 

a mistři a na straně druhé v pozici podřízených pracovníků stavební dělníci. Soustředím 

se na situaci ve stavebních firmách podílejících se na menších stavebních zakázkách, při 

kterých ve většině případů spadá vedení a řízení pracovních čet pod kompetenci 

stavebních mistrů, případně stavbyvedoucího. Důvodem výběru právě této oblasti oboru 

stavebnictví je skutečnost, že jsem již dříve v některých z firem, které 
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hodlám oslovit pracoval a předpokládám, že mi osobní známost se zaměstnanci i 

vedoucími pracovníky pomůže lépe a rychleji získat přesné a pravdivé informace.  

7.2.2 Oblast výzkumu 

Jako cílovou oblast výzkumu zvolím Zlínský kraj, konkrétně pak okres Vsetín ležící na 

východě republiky v podhůří Javorníků a Moravskoslezských Beskyd, které tak vytváří 

jeho přirozenou hranici se Slovenskem. Rozloha okresu je 1142,87 km² s počtem 

145814 obyvatel. K provedení výzkumu v okresu Vsetín mě kromě toho, že je místem 

mého bydliště a očekávám zde dostupnější podmínky pro získávání informací vede i 

přesvědčení, že je díky své poloze a členitému území s převážně kopcovitým 

charakterem příznačný pro projev některých ze specifik stavebnictví. 

  

 

 

       okres Vsetín ,            Zlínský kraj  

Obrázek 7.2.2 – 1 – Poloha Zlínského kraje a okresu Vsetín 
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7.2.3 Velikost výběrového souboru  

Zde budu vycházet ze statistických údajů průměrných počtů osob pracujících ve 

stavitelství, které na svých webových stránkách www.czso.cz každoročně zveřejňuje 

Český statistický úřad. V následující zjednodušené tabulce udávající poslední aktuální 

stav pro rok 2011 uvádím pouze hodnoty potřebné k mému výzkumu vyčtené ze 

statistické ročenky Zlínského kraje pro oblast stavebnictví. 

 

Tabulka 7.2.3 – 1 – Průměrný počet stavebních podniků a jejich zaměstnanců ve 

zlínském kraji. 

Kraj, Okres Průměrný počet podniků 
Průměrný evidenční počet (fyzické osoby) 

Zaměstnanců celkem Dělníků 
Zlínský kraj 152 8609 5115 
okres Vsetín 35 2613 1524 

 

Podle zjištěných statistických údajů pracuje v oboru stavebnictví v okrese Vsetín 

průměrně 1524 osob na pozicích stavebních dělníků. Jako vypovídající vzorek použiju 

přibližně 10% z této hodnoty.  

Zvolený počet respondentů k mému výzkumu z řad dělníků tedy bude 155 osob.  

Celkový průměrný počet osob zaměstnaných ve stavitelství v okrese Vsetín je 2613 

osob. Po odečtení dělnických profesí zůstává 1089 osob mezi nimiž jsou pracovníci ve 

vedoucích pozicích a jiné osoby pracující v tomto oboru. Jako vypovídající vzorek u 

pozice vedoucích pracovníků, proto použiju přibližně hodnotu 8% z počtu 1089 osob.  

Zvolený potřebný počet respondentů k mému výzkumu z řad stavebních mistrů a 

stavbyvedoucích tedy bude 85 osob. 
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7.3 Dílčí cíle a hypotézy 

Cíl 1 – Zjistit, jak fungují osobní vztahy a vzájemná profesní očekávání mezi 

nadřízeným a jeho podřízenými během realizace stavebního díla.  

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit v jaké míře se rozchází očekávání dělníků 

s jednáním nadřízených ve skutečné praxi. Chci zjistit zda se nadřízení zabývají jejich 

návrhy při plnění úkolů a provádění stavebních prací a naopak, zda zde dělníci 

dostatečně respektují své nadřízené.  

Hypotéza – Domnívám se, že vedoucích pracovníci berou ohled  na připomínky 

podřízených k provádění stavebních prací a úkolů. 

Cíl 2 – Zjistit, jakým způsobem vedou a řídí stavbyvedoucí nebo mistři své dělníky 

během realizace stavebního díla. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit v jaké míře stavbyvedoucí nebo mistři důvěřují 

svým dělníkům a jakou jim dávají volnost při provádění stavebních prací. 

Hypotéza – Očekávám, že více než 70% vedoucích volí výhradně postupy stavebních 

prací a provádění úkolů. 

Cíl 3 – Zjistit, jak fungují vztahy a vzájemná očekávání mezi stavbyvedoucím nebo 

mistrem a dělníky během hlavní stavební sezóny. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit, v jaké míře se v průběhu hlavní stavební sezóny 

odráží specifika stavitelství do chování a vzájemného očekávání obou zúčastněných 

stran výzkumu. 

Hypotéza – Očekávám, že více než 85% respondentů výzkumu potvrdí běžnost práce 

přesčas během hlavní stavební sezóny. 

Hypotéza – Domnívám se, že více než 50% dělníků nevyhovuje práce  přesčas v období 

hlavní stavební sezóny. 
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Hypotéza – Očekávám, že v hlavní stavební sezóně spíše vedoucí pracovníci neposílají 

dělníky i v případě nepříznivého počasí domů.  

Cíl 4 – Zjistit, jak fungují vztahy a vzájemná očekávání mezi stavbyvedoucím nebo 

mistrem a dělníky v období mimo hlavní stavební sezónu. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit, v jaké míře se v období mimo hlavní stavební 

sezónu odráží specifika stavitelství do chování a vzájemného očekávání obou 

zúčastněných stran výzkumu. 

Hypotéza – Domnívám se, že 100% dělníků očekává zajištění kvalifikované práce od 

svého nadřízeného vždy i na období mimo stavební sezónu. 

Hypotéza – Očekávám, že v období mimo stavební sezónu z důvodu nedostatku práce 

omezuje počty svých dělníků méně než 30% respondentů z řad stavebních mistrů a 

stavbyvedoucích. 

Cíl 5 – Zjistit, v jaké míře se v oboru stavitelství projevuje nutnost cestování za prací. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit, jak vnímají dělníci projev tohoto specifika 

stavitelství. 

Hypotéza – Domnívám se, že je více než 50% mistrů a stavbyvedoucích zvyklých 

posílat dělníky za prací i mimo region. 

Hypotéza – Očekávám, že více než 75% dělníků není ochotna dojíždět za svou prací i 

mimo region. 

Cíl 6 – Zjistit, jak často mění stavbyvedoucí nebo mistři personální složení svých 

pracovních čet. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit, jak vnímají dělníci častou změnu pracovního 

kolektivu. 

Hypotéza – Domnívám se, že více než 50% dělníků nebude častá změna pracovního 

kolektivu vadit. 
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Cíl 7 – Zjistit, zda jsou pracovníci ve svém zaměstnání spokojeni. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit, zda jsou pracovníci ve svém zaměstnání spokojeni, 

i přes mnohé nevýhody, které jsou spojené právě se specifičností stavební výroby. 

Hypotéza – Domnívám se, že více než 70% pracovníků bude ve svém zaměstnání 

spokojena. 

Cíl 8 – Zjistit, jaké hodnoty nejvíce motivují pracovníka v jeho zaměstnání. 

Proč jsem cíl stanovil? – Chci zjistit, co nejlépe motivuje dělníka k tomu, aby lépe 

vykonával práci. 

7.4 Metodologie výzkumu a způsob zpracování dat 

7.4.1 Metodika výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem sestavil dva typy anonymních dotazníků, které jsem pro osobní 

přehlednost označil jako typ A pro vedoucího pracovníka a jako typ B pro dělníka. 

Jejich hlavní části se zabývaly problematikou vedení a řízení spolupracovníků s 

projevem specifik stavebnictví a problematikou motivace pracovníka. Znění zadaných 

otázek bylo upraveno tak, aby jasně vystihovaly řešené téma. V části týkající se vedení, 

řízení a specifik projevujících se ve stavitelství měl každý respondent nachystáno 

k výběru 5 možných variant odpovědi. V případě části zabývající se motivací 

pracovníka měl respondent za úkol vybrat z nabízených možností 3 hodnoty, o kterých 

si myslí, že jsou největší motivací v zaměstnání. Typově byly otázky v dotaznících pro 

obě strany stejné, jen s úpravou jejich znění podle toho, zda směřovaly na pozici 

vedoucího pracovníka nebo na pozici dělníka. U dělnických profesí pak každá otázka 

obsahovala dvě varianty. V první variantě odpovídal respondent na skutečný stav 

zažívaný v praxi. Druhá varianta se pro porovnání týkala jeho očekávaní a toho jak by 

chtěl, aby tento stav ideálně vypadal. Každý respondent odpovídal z pohledu své 

pracovní pozice, dle vlastního uvážení a zkušeností. 
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7.4.2 Způsob provádění výzkumu 

Pro přesnost a rychlost získaných informací jsem předkládal dotazník většině 

respondentů osobně přímo v místě realizace stavebního díla. V případě dělnických 

profesí jsem často v rámci pracovní vytíženosti dělníka a pro snadnější a rychlejší 

průběh předčítal otázky z dotazníku a zaznamenával jeho odpovědi sám. U 

stavbyvedoucích a mistrů se mi bohužel nepovedlo zastihnout pracovníka vždy přímo 

na staveništi. Tento problém jsem řešil buď telefonickou domluvou náhradní schůzky 

nebo zasláním dotazníku na jeho osobní email, se kterým byla většina pracovníků v této 

pozici v každodenním kontaktu. V tomto případě respondent vyplnil dotazník sám podle 

předepsaných instrukcí. 

7.4.3 Způsob vyhodnocování výzkumu 

Po získání dostatečného množství informací z dotazníků jsem v části týkající se vedení 

a řízení a specifik stavitelství nejprve seřadil jednotlivé otázky z dotazníků tak, aby 

spolu správně významově souvisely, vzájemně se doplňovaly a vyhovovaly zvoleným 

cílům. Poté jsem pod každou otázku do jednoduché tabulky doplnil četnost jednotlivých 

odpovědí, které respondenti vybrali z nabízených možností. Tyto četnosti jsem pro 

přehlednější zpracování pod tabulkou vyjádřil v procentech. Jako dílčí výsledek jsem 

pak u jednotlivých skupin otázek vyhodnotil příslušné odpovědi stavbyvedoucích a 

mistrů a odpovědi dělníků, tyto odpovědi sečetl a dostal tak  jejich společné stanovisko 

k dané problematice. Tento výsledek jsem pak zaznamenal také pomocí grafu. V další 

fázi výzkumu jsem následně porovnával a opět graficky vyjádřil zda a o kolik se u 

dělníků liší jejich očekávání se skutečným chováním nadřízených  zažívaným v praxi, 

tento výsledek jsem také znázornil pomocí příslušného grafu. Na základě získaných 

informací jsem postupně vyhodnocoval jednotlivé hypotézy, které jsem si stanovil na 

začátku výzkumu.  

U další části dotazníku týkající se motivace pracovníka jsem nejprve do jednoduché 

tabulky spočítal četnosti vybraných odpovědí respondentů z nabízených možností. 

Výsledek jsem opět vyjádřil v procentech a pomocí grafu. Podle konečných výsledků 

jsem pak opět postupně vyhodnotil zvolené hypotézy. 
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7.5 Vyhodnocení dílčích cílů a hypotéz 

7.5.1 Cíl 1 

Zjistit, jak fungují osobní vztahy a vzájemná profesní očekávání mezi nadřízeným a 

podřízenými během realizace stavebního díla.  

Skupina otázek č.1 

Stavbyvedoucí / Mistr: Beru ohled na připomínky podřízených k provádění stavebních 

prací? 

Tabulka 7.5.1 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů - s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
13 resp. 19 resp. 44 resp. 9 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 15% respondentů odpověď ano vždy, 22% spíše ano, 51% někdy 

a 12% spíše ne. Lze tedy říci, že 63% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 37% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Bere nadřízený ohled na mé připomínky k provádění stavebních prací? 

Tabulka 7.5.1 – 2 – Odpovědi dělníků - d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
8 resp. 64 resp. 49 resp. 28 resp. 6 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 6% respondentů odpověď ano vždy, 41% spíše ano, 30% někdy 

18% spíše ne a 4% ne nikdy. Lze tedy říci, že 61% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 39% respondentů spíše na straně ne. 
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Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, ve kterém 62% z celkového počtu 240 respondentů potvrzuje, že 

nadřízení spíše berou ohled na připomínky svých podřízených k provádění stavebních 

prací. 

Obrázek 7.5.1 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

 

Dělník: Očekávám, že nadřízený bude brát ohled na mé připomínky k provádění 

stavebních prací? 

Tabulka 7.5.1 – 3 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
57 resp. 81 resp. 12 resp. 5 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 36% respondentů odpověď ano vždy, 52% spíše ano, 8% někdy a 

4% spíše ne. Lze tedy říci, že 94% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 6% respondentů spíše na straně ne. 
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Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 32%. 

Obrázek 7.5.1 – 2 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.1 řešila modelovou situaci, ve které 

je dělník pověřen výkonem stavební práce. Jejím cílem bylo zjistit, zda a v jaké míře 

nadřízení berou ohled na připomínky dělníků týkající se způsobu provedení práce. Po 

konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že se 62% z celkového počtu 

240 respondentů přiklonilo k odpovědi, že v praxi nadřízení spíše berou ohled 

k připomínkám podřízených k provádění stavebních prací. V případě dělnických profesí 

výzkum ukázal, že se v uvedeném případě jednání nadřízených rozchází s očekáváním 

dělníků o 32%. 

Hypotéza: Domnívám se, že vedoucích pracovníci berou ohled  na připomínky 

podřízených k provádění stavebních prací a úkolů. 
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Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 62% ze všech respondentů potvrdilo, že nadřízení 

spíše berou ohled na připomínky svých podřízených k provádění stavebních prací. 

Stanovenou hypotézu tedy potvrzuji. 

 

Skupina otázek č.2 

Stavbyvedoucí / Mistr: Důvěřuji návrhům podřízených, protože mají dostatečný přehled 

o řešeném úkolu? 

Tabulka 7.5.1 – 4 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
8 resp. 22 resp.  38 resp. 17 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 9% respondentů odpověď ano vždy, 25% spíše ano, 45% někdy a 

21% spíše ne. Lze tedy říci, že 57% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 43% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Důvěřuje nadřízený mým návrhům, protože mám dostatečný přehled o řešeném 

úkolu? 

Tabulka 7.5.1 – 5 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
21 resp. 43 resp. 56 resp. 26 resp. 9 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 14% respondentů odpověď ano vždy, 28% spíše ano, 36% někdy 

16% spíše ne a 6% ne nikdy. Lze tedy říci, že 59% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 41% respondentů spíše na straně ne. 
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Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, ve kterém 58% z celkového počtu 240 respondentů uvedlo, že 

nadřízení spíše důvěřují návrhům svých podřízených pro jejich dostatečný přehled o 

řešeném úkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.5.1 – 3 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Očekávám, že bude nadřízený důvěřovat mým návrhům, protože mám 

dostatečný přehled o řešeném úkolu? 

Tabulka 7.5.1 – 6 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
61 resp. 72 resp. 20 resp. 2 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 40% respondentů odpověď ano vždy, 46% spíše ano, 13% někdy 

a 1% spíše ne. Lze tedy říci, že 93% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 7% respondentů spíše na straně ne. 
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Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 36%. 

Obrázek 7.5.1 – 4 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.2 byla zaměřena na vzájemnou 

profesní důvěru mezi vedoucím pracovníkem a podřízeným. Jejím cílem bylo zjistit 

v jaké míře důvěřují vedoucí návrhům a znalostem svých podřízených a jaké chování od 

nich v tomto případě podřízení očekávají. Po konečném vyhodnocení skupiny otázek 

výzkum ukázal, že se 58% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků přiklonilo k 

odpovědi, že v praxi nadřízení spíše důvěřují dělníkům pro jejich dostatečný přehled o 

řešeném problému. V případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se v uvedeném 

případě jednání nadřízených rozchází s očekáváním dělníků o 36%. 
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7.5.2 Cíl 2 

Zjistit, jakým způsobem vedou a řídí stavbyvedoucí nebo mistři své dělníky během 

realizace stavebního díla. 

Skupina otázek č.3 

Stavbyvedoucí / Mistr: Nechávám svým podřízeným volnost při provádění stavebních 

prací? 

Tabulka 7.5.2 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
2 resp. 11 resp. 34 resp.  26 resp. 12 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 3% respondentů odpověď ano vždy, 13% spíše ano, 40% někdy, 

31% spíše ne a 16% ne nikdy. Lze tedy říci, že 35% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 65% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Nechává mi nadřízený volnost při provádění stavebních prací? 

Tabulka 7.5.2 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
7 resp. 21 resp. 62 resp. 48 resp. 17 resp. 

Na tuto otázku zvolily 3% respondentů odpověď ano vždy, 16% spíše ano, 41% někdy 

31% spíše ne a 9% ne nikdy. Lze tedy říci, že 38% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 62% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 
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řešenou problematiku, ve kterém 63% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků 

uvedlo, že nadřízení spíše nenechávají svým podřízeným volnost při provádění 

stavebních prací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.5.2 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

 

Dělník: Očekávám, že mi nadřízený nechá volnost při provádění stavebních prací? 

Tabulka 7.5.2 – 3 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
54 resp. 78 resp. 19 resp. 4 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 35% respondentů odpověď ano vždy, 49% spíše ano, 12% a 

někdy 6% a 4% spíše ne. Lze tedy říci, že 92% respondentů z řad vedoucích pracovníků 

volilo odpověď spíše na straně ano a 8% respondentů spíše na straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 57%. 
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 Obrázek 7.5.2 – 2 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.3 byla zaměřena na možný způsob 

vedení a řízení dělníků při provádění stavebních prací. Jejím cílem bylo zjistit, jakým 

způsobem nadřízení řídí své dělníky. Po konečném vyhodnocení skupiny otázek 

výzkum ukázal, že se 63% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků přiklonilo k 

odpovědi, že v praxi nadřízení spíše nenechávají volnost svým dělníkům při provádění 

stavebních prací. V případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se v uvedeném 

případě jednání nadřízených rozchází s očekáváním dělníků o 57%. 
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Skupina otázek č.4 

Stavbyvedoucí / Mistr: Zajímám se o výsledky až po dokončení prací a zasahuji jen 

v případech nezbytnosti? 

Tabulka 7.5.2 – 4 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
2 resp. 4 resp. 12 resp. 39 resp. 28 resp. 

Na tuto otázku zvolily 2% respondentů odpověď ano vždy, 5% spíše ano, 14% někdy, 

45% spíše ne a 34% ne nikdy. Lze tedy říci, že 14% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 86% respondentů spíše na straně ne. 

Dělník: Zajímá se nadřízený o výsledky až po dokončení prací a zasahuje jen 

v případech nezbytnosti? 

Tabulka 7.5.2 – 5 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
4 resp. 10 resp. 23 resp. 56 resp. 62 resp. 

Na tuto otázku zvolily 3% respondentů odpověď ano vždy, 7% spíše ano, 14% někdy 

36% spíše ne a 39% ne nikdy. Lze tedy říci, že 16% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 84% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy pouze 16% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků 

uvedlo, že se nadřízení zajímají o výsledky prací spíše až po dokončení a zasahují jen 

v případech nezbytnosti. 
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Obrázek 7.5.2 – 3 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Očekávám, že se bude nadřízený zajímat o výsledky až po dokončení prací a 

zasáhne jen v případech nezbytnosti? 

Tabulka 7.5.2 – 6 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
 10 resp. 43 resp. 76 resp. 23 resp. 3 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 7% respondentů odpověď ano vždy, 28% spíše ano, 49% někdy, 

15% spíše ne a 1% ne nikdy. Lze tedy říci, že 59% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 41% respondentů spíše na straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 45%. 

 

 

16% 

84% 

Spíše ano 

Spíše ne 

55 



Obrázek 7.5.2 – 4 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.4 řešila možný způsob vedení a 

řízení dělníků při provádění stavebních prací. Jejím cílem bylo pomocí modelového 

příkladu zjistit, zda uvedeným způsobem v praxi nadřízení vedou své dělníky. Po 

konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že pouze 16% respondentů 

z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, že se v praxi nadřízení zajímají o výsledky 

stavebních prací spíše až po dokončení a zasahují jen v případech nezbytnosti. 

V případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se v uvedeném případě jednání 

nadřízených rozchází s očekáváním dělníků o 45%. 
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Skupina otázek č.5 

Stavbyvedoucí  /  Mistr: Volím způsob řešení a postup stavebních prací výhradně já?  

Tabulka 7.5.2 – 7 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
24 resp. 51 resp. 10 resp. 0 resp. 0 resp. 

Na toto tvrzení zvolilo 28% respondentů odpověď ano vždy, 60% spíše ano a 12% 

někdy a 12% někdy. Lze tedy říci, že 95% respondentů z řad vedoucích pracovníků 

volilo odpověď spíše na straně ano a 5% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Způsob řešení a postup stavebních prací volí výhradně nadřízený? 

Tabulka 7.5.2 – 8 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
46 resp. 99 resp. 10 resp. 0 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 30% respondentů z řad dělníků odpověď ano vždy, 63% spíše 

ano a 7% někdy. Lze tedy říci, že 97% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 3% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy 96% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, 

že spíše výhradně nadřízený volí způsob a řešení stavebních prací.   
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Obrázek 7.5.2 – 5 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Očekávám, že způsob řešení a postup stavebních prací zvolí výhradně 

nadřízený? 

Tabulka 7.5.2 – 9 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
47 resp. 57 resp. 32 resp. 19 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 31% respondentů z řad dělníků odpověď ano vždy, 37% spíše 

ano, 20% někdy a 12% spíše ne. Lze tedy říci, že 75% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 25% respondentů spíše na straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 20%. 
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Obrázek 7.5.2 – 6 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.5 byla poslední ze série otázek 

týkajících se možného způsobu vedení a řízení dělníků při provádění stavebních prací. 

Jejím cílem bylo zjistit zda si vedoucí pracovníci nechávají výhradní slovo při 

rozhodování o řešení stavebních prací a jak tuto situaci vnímají jejich podřízení. Po 

konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že 96% respondentů 

z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, že v praxi nadřízení spíše výhradně volí 

způsob řešení a postup provádění stavebních prací. V případě dělnických profesí 

výzkum ukázal, že se v uvedeném případě jednání nadřízených rozchází s očekáváním 

dělníků o 20%. 

Hypotéza: Očekávám, že více než 70% vedoucích volí výhradně postupy stavebních 

prací a provádění úkolů. 

Vyhodnocení: Výsledky výzkumu ukázaly, že 95% respondentů z řad stavbyvedoucích 

a mistrů uvedlo, že spíše volí postupy a způsob řešení stavebních prácí výhradně sami. 

Stanovenou hypotézu tedy potvrzuji. 
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7.5.3 Cíl 3 

Zjistit, jak fungují vztahy a vzájemná očekávání mezi stavbyvedoucím nebo mistrem a 

dělníkem během hlavní stavební sezóny. 

Skupina otázek č.6 

Stavbyvedoucí / Mistr: Vyžaduji po svých podřízených v průběhu hlavní stavební 

sezóny běžně práci přesčas? 

Tabulka 7.5.3 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
19 resp. 62 resp. 4 resp. 0 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 22% respondentů odpověď ano vždy, 73% spíše ano a 5% někdy. 

Lze tedy říci, že 98% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo odpověď spíše na 

straně ano a 2% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Vyžaduje nadřízený v průběhu hlavní stavební sezóny běžně práci přesčas? 

Tabulka 7.5.3 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
108 resp. 29 resp. 12 resp. 6 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 69% respondentů odpověď ano vždy, 19% spíše ano, 8% někdy a 

4% spíše ne. Lze tedy říci, že 92% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 8% respondentů spíše na straně ne. 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy 94% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, 

že nadřízení spíše běžně vyžadují po svých dělnících během hlavní stavební sezóny 

práci přesčas.   
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Obrázek 7.5.3 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Vadí mi v průběhu stavební sezóny pracovat přesčas? 

Tabulka 7.5.3 – 3 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
38 resp. 41 resp. 33 resp. 22 resp. 21 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 13% respondentů odpověď ano vždy, 14% spíše ano, 22% někdy, 

26% spíše ne a 25% ne nikdy. Lze tedy říci, že 62% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 38% respondentů spíše na straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 36%. 
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Obrázek 7.5.3 – 2 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.6 odrážela jedno z možných 

specifik stavebnictví, konkrétně možnost větší pracovní vytíženosti během hlavní 

stavební sezony. Jejím cílem bylo zjistit v jaké míře se toto specifikum stavebnictví 

projevuje a jak k němu zúčastněné strany výzkumu přistupují. Po konečném 

vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že 94% respondentů z celkového počtu 

240 pracovníků uvedlo, že v praxi nadřízení spíše běžně vyžadují v průběhu hlavní 

stavební sezóny práci přesčas. V případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se 

v uvedeném případě jednání nadřízených rozchází s očekáváním dělníků o 36%. 

Hypotéza: Očekávám, že více než 85% respondentů výzkumu potvrdí běžnost práce 

přesčas během hlavní stavební sezóny. 

Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 94% z celkového počtu respondentů potvrdilo 

běžnost práce přesčas v průběhu hlavní stavební sezóny. Stanovenou hypotézu tedy 

potvrzuji. 

Hypotéza: Domnívám se, že více než 50% dělníků nevyhovuje práce  přesčas v období 

hlavní stavební sezóny. 
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Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 62% respondentů z řad dělníků odpovědělo, že jim 

práce přesčas v průběhu hlavní stavební sezóny vadí. Stanovenou hypotézu tedy 

potvrzuji. 

Skupina otázek č.7 

Stavbyvedoucí / Mistr:  Jsem připraven při nepříznivém počasí během provádění 

stavebních prací pod otevřeným nebem zajistit náhradní pracovní činnost „pod 

střechou“? 

Tabulka 7.5.3 – 4 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
4 resp. 12 resp. 18 resp. 36 resp. 15 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 5% respondentů odpověď ano vždy, 14% spíše ano, 21% někdy, 

42% spíše ne a 18 ne nikdy. Lze tedy říci, že 29% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 71% respondentů spíše na straně ne. 

Dělník: Zajistí mi nadřízený při nepřízni počasí náhradní práci „pod střechou“? 

Tabulka 7.5.3 – 5 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
6 resp. 14 resp. 76 resp. 32 resp. 27 resp. 

Na tuto otázku zvolily 4% respondentů odpověď ano vždy, 9% spíše ano, 49% někdy 

20% spíše ne a 18% ne nikdy. Lze tedy říci, že 37% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 63% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy 66% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, 

že nadřízení spíše nejsou v případě nepříznivého počasí připraveni zajistit náhradní 

práci „pod střechou“ .  

63 



  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.5.3 – 3 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Očekávám, že mi při nepříznivém počasí zaměstnavatel zajistí náhradní práci 

„pod střechou“? 

Tabulka 7.5.3 – 6 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
75 resp. 33 resp. 16 resp. 13 resp. 8 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 49% respondentů odpověď ano vždy, 21% spíše ano, 11% někdy 

10% spíše ne a 9% ne nikdy. Lze tedy říci, že 75% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 25% respondentů spíše na straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 46%. 
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Obrázek 7.5.3 – 4 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.7 navozovala jedno z možných 

specifik stavebnictví, konkrétně časté provádění prací na otevřeném prostředí. Jejím 

cílem bylo zjistit, zda jsou vedoucí pracovníci připraveni v případě nepříznivého počasí 

zajistit náhradní práci pro své dělníky a jaké chování od nich v této situaci jejich 

podřízení očekávají. Po konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že 66% 

respondentů z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, že nadřízení v praxi spíše nejsou 

připraveni zajistit náhradní práci svým dělníkům. V případě dělnických profesí výzkum 

ukázal, že se v uvedeném případě jednání nadřízených rozchází s očekáváním dělníků o 

46%. 
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Skupina otázek č.8 

Stavbyvedoucí / Mistr: Posílám své dělníky při nepříznivém počasí (vysoké teploty, 

déšť) v průběhu hlavní stavební sezóny domů? 

Tabulka 7.5.3 – 7 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
2 resp. 12 resp. 34 resp.  25 resp. 12 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 2% respondentů odpověď ano vždy, 14% spíše ano, 40% někdy, 

29% spíše ne a 15% nikdy. Lze tedy říci, že 64% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 36% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Posílá mě nadřízený při nepříznivém počasí (vysoké teploty, déšť) během 

hlavní sezóny domů? 

Tabulka 7.5.3 – 8 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
0 resp. 10 resp. 43 resp. 76 resp. 26 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 7% respondentů odpověď spíše ano, 28% někdy, 49% spíše ne a 

16% ne nikdy. Lze tedy říci, že 21% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 79% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy 74% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, 

že nadřízení spíše neposílají své dělníky při nepříznivém počasí v průběhu hlavní 

stavební sezóny domů.  
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Obrázek 7.5.3 – 5 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

 

Dělník: Očekávám, že mě při nepříznivém počasí (vysoké teploty, déšť) v hlavní sezóně 

zaměstnavatel pošle domů? 

Tabulka 7.5.3 – 9 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
9 resp. 55 resp. 24 resp. 20 resp. 47 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 6% respondentů z řad dělníků odpověď ano vždy, 35% spíše ano, 

16% někdy, 13% spíše ne a 30% ne nikdy. Lze tedy říci, že 49% respondentů z řad 

vedoucích pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 51% respondentů spíše na 

straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 15%. 
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 Obrázek 7.5.3 – 6 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.8 byla opět zaměřena na specifika 

stavebnictví spojená s prováděním prací na otevřeném prostředí. Jejím cílem bylo zjistit, 

zda a v jaké míře posílají vedoucí své dělníky při nepřízni počasí během hlavní stavební 

sezóny domů. Po konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že 74% 

z celkového počtu 240 respondentů uvedlo, že nadřízení spíše neposílají v průběhu 

hlavní stavební sezóny při nepříznivém počasí své dělníky domů. V případě dělnických 

profesí výzkum ukázal, že se jednání nadřízených v uvedeném případě rozchází s 

očekáváním dělníků o 15%. 

Hypotéza: Očekávám, že v hlavní stavební sezóně spíše vedoucí pracovníci neposílají 

dělníky i v případě nepříznivého počasí domů. 

Vyhodnocení: Z výzkumu vyplývá, že 74% všech respondentů výzkumu uvedlo, že 

vedoucí pracovníci spíše neposílají své dělníky během hlavní sezóny domů i v případě 

nepříznivého počasí. Stanovenou hypotézu tedy potvrzuji. 
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7.5.4 Cíl 4 

Zjistit, jak fungují vztahy a vzájemná očekávání mezi stavbyvedoucím nebo mistrem a 

dělníkem v období mimo hlavní stavební sezónu. 

Skupina otázek č.9 

Stavbyvedoucí / Mistr: Jsem schopen vždy zajistit kvalifikovanou práci pro své dělníky 

i mimo stavební sezónu? 

Tabulka 7.5.4 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
13 resp. 21 resp.  36 resp. 15 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 15% respondentů odpověď ano vždy, 24% spíše ano, 43% někdy 

a 6% spíše ne. Lze tedy říci, že 61% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 39% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Zajistí mi nadřízený vždy práci, na kterou jsem kvalifikován i mimo stavební 

sezónu? 

Tabulka 7.5.4 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
10 resp. 19 resp. 68 resp. 45 resp. 13 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 7% respondentů odpověď ano vždy, 13% spíše ano, 44% někdy 

29% spíše ne a 7% ne nikdy. Lze tedy říci, že 40% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 60% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 
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řešenou problematiku, kdy pouze 46% z celkového počtu 240 respondentů uvedlo, že 

jsou  nadřízení spíše vždy schopni zajistit kvalifikovanou práci dělníkům na období i 

mimo stavební sezónu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.5.4 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Očekávám, že mi nadřízený vždy zajistí práci, na kterou jsem kvalifikován i 

mimo stavební sezónu? 

Tabulka 7.5.4 – 3 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
60 resp. 44 resp. 23 resp. 18 resp. 10 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 39% respondentů odpověď ano vždy, 29% spíše ano, 15% někdy 

12% spíše ne a 5% ne nikdy. Lze tedy říci, že 75% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 25% respondentů spíše na straně ne. 
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Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 14%. 

Obrázek 7.5.4 – 2 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.9 byla konkrétně zaměřena na 

specifikum sezónnosti prací ve stavebnictví. Jejím cílem bylo zjistit, zda jsou vedoucí 

schopni zajistili kvalifikovanou práci svým dělníkům i na zimní období. Po konečném 

vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že 46% respondentů z celkového počtu 

240 pracovníků uvedlo, že jsou v praxi nadřízení schopni spíše vždy zajistit 

kvalifikovanou práci dělníkům i na období mimo hlavní stavební sezónu. V případě 

dělnických profesí výzkum ukázal, že jednání nadřízených v uvedené případě rozchází s 

očekáváním dělníků o 14%. 
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Hypotéza: Domnívám se, že 100% dělníků očekává zajištění kvalifikované práce od 

svého nadřízeného vždy i na období mimo stavební sezónu. 

Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že pouze 75% respondentů z řad dělníků uvedlo, že 

spíše vždy očekává zajištění kvalifikované práce od svého nadřízeného i na období 

mimo stavební sezónu. Stanovenou hypotézu tedy zamítám. 

 

Skupina otázek č.10 

Stavbyvedoucí / Mistr: Zajišťuji pro své dělníky při nedostatku práce v zimním období i 

náhradní pracovní sezónní činnost? (odklid sněhu, opravy strojů a zařízení atd.)  

Tabulka 7.5.4 – 4 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
5 resp. 8 resp. 64 resp. 2 resp. 5 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 5% respondentů odpověď ano vždy, 9% spíše ano, 79% někdy, 

2% spíše ne a 5% ne nikdy. Lze tedy říci, že 52% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 48% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Při nedostatku práce v zimním období mi nadřízený zajišťuje i náhradní 

pracovní sezónní činnost? (odklízení sněhu ze střech, opravy strojů a zařízení atd.) 

Tabulka 7.5.4 – 5 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
9 resp. 21 resp. 67 resp. 46 resp. 12 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 6% respondentů odpověď ano vždy, 14% spíše ano, 43% někdy 

30% spíše ne a 7% ne nikdy. Lze tedy říci, že 41% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 59% respondentů spíše na straně ne. 
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Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy pouze 45% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků 

uvedlo, že nadřízení spíše zajišťují při nedostatku práce v zimním období i náhradní 

sezónní činnost pro dělníky. 

 Obrázek 7.5.4 – 3 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

Dělník: Očekávám, že mi v případě nedostatku práce v zimním období nadřízený zajistí 

i náhradní pracovní sezónní činnost? (odklízení sněhu ze střech, opravy strojů a zařízení 

atd.) 

Tabulka 7.5.4 – 6 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
87 resp. 45 resp.  12 resp.  5 resp. 6 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 56% respondentů odpověď ano vždy, 29% spíše ano, 8% někdy 

3% spíše ne a 4% ne nikdy. Lze tedy říci, že 89% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 11% respondentů spíše na straně ne. 
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Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 37%. 

 

Obrázek 7.5.4 – 4 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.10 byla zaměřena na specifikum 

sezónnosti prací ve stavebnictví. Jejím cílem bylo zjistit, zda vedoucí myslí na to, aby 

v případě nedostatku práce mimo hlavní stavební sezónu zajistil práci svým dělníkům 

např. v podobě jiné práce příznačné pro toto období. Po konečném vyhodnocení 

skupiny otázek výzkum ukázal, že 46% z celkového počtu 240 respondentů uvedlo, že 

v praxi nadřízení spíše zajišťují dělníkům i náhradní sezónní pracovní činnost v případě
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nedostatku práce v zimním období. V případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se  

toto jednání nadřízených rozchází s očekáváním dělníků o 14%. 

Skupina otázek č.11 

Stavbyvedoucí / Mistr: Omezuji v případě nedostatku práce mimo stavební sezónu 

počty dělníků? 

Tabulka 7.5.4 – 7 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
9 resp. 21 resp. 32 resp. 19 resp. 4 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 10% respondentů odpověď ano vždy, 25% spíše ano, 37% někdy, 

23% spíše ne a 5% ne nikdy. Lze tedy říci, že 54% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 46% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Omezuje nadřízený v případě nedostatku práce mimo stavební sezónu počty 

dělníků? 

Tabulka 7.5.4 – 8 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
14 resp. 35 resp. 49 resp. 38 resp. 19 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 9% respondentů odpověď ano vždy, 22% spíše ano, 31% někdy 

24% spíše ne a 14% ne nikdy. Lze tedy říci, že 47% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 53% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy 50% z celkového počtu 240 respondentů uvedlo, že 
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nadřízení spíše omezují počty dělníků v případě nedostatku práce mimo stavební 

sezónu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.5.4 – 5 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Očekávám, že nadřízený nebude v případě nedostatku práce mimo stavební 

sezónu omezovat počty dělníků? 

Tabulka 7.5.4 – 9 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
132 resp. 23 resp. 0 resp. 0 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 85% respondentů odpověď ano vždy a 15% spíše ano. Lze tedy 

říci, že 100% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo odpověď spíše na straně 

ano. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 46%. 
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Obrázek 7.5.4 – 6 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Cílem skupiny otázek č.11 bylo zjistit, zda vedoucí 

v případě nedostatku práce v období mimo hlavní stavební sezónu omezují počty 

dělníků. Po konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že polovina 

z celkového počtu 240 respondentů uvedla, že jsou nadřízení spíše nuceni omezovat v 

případě nedostatku práce mimo stavební sezónu počty dělníků. V případě dělnických 

profesí výzkum ukázal, že se  jednání nadřízených v uvedeném případě rozchází s 

očekáváním dělníků o 46%. 

Hypotéza: Očekávám, že v období mimo stavební sezónu z důvodu nedostatku práce 

omezuje počty svých dělníků méně než 30% respondentů z řad stavebních mistrů a 

stavbyvedoucích. 

Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 54% respondentů z řad stavbyvedoucích a mistrů 

spíše omezuje z důvodů nedostatku práce mimo stavební sezónu počty svých dělníků. 

Stanovenou hypotézu tedy zamítám. 
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7.5.5 Cíl 5 

Zjistit, v jaké míře se v oboru stavitelství projevuje nutnost cestování za prací. 

Skupina otázek č.12 

Stavbyvedoucí /  Mistr: Posílám dělníky za prací i mimo region? 

Tabulka 7.5.5 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
11 resp. 27 resp. 29 resp. 18 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 13% respondentů odpověď ano vždy, 32% spíše ano, 34% někdy 

a 21% spíše ne. Lze tedy říci, že 61% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 39% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Posílá mě nadřízený pracovat i mimo region? 

Tabulka 7.5.5 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
0 resp. 30 resp. 98 resp. 27 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 19% respondentů odpověď spíše ano, 63% někdy  a 18% spíše 

ne. Lze tedy říci, že 51% respondentů z řad dělníků volilo odpověď spíše na straně ano 

a 49% respondentů spíše na straně ne. 

 

Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy se 55% z celkového počtu 240 respondentů spíše přiklání k 

odpovědi, že se v praxi vyjíždí za prací i mimo region. 
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Obrázek 7.5.5 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Vyhovuje mi vyjíždět za svou prací mimo region? 

Tabulka 7.5.5 – 3 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
14 resp. 28 resp. 46 resp. 50 resp.  17 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 9% respondentů odpověď ano vždy, 18% spíše ano, 29% někdy, 

32% spíše ne a 21% ne nikdy. Lze tedy říci, že 41% respondentů z řad dělníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 59% respondentů spíše na straně ne. 

 

Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 20%. 
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Obrázek 7.5.5 – 2 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.12 byla opět zaměřena na konkrétní 

specifikum stavebnictví. Jejím cílem bylo zjistit v jaké míře se v oboru stavitelství 

projevuje nutnost cestování za prací a jak tuto skutečnost snáší dělníci. Po konečném 

vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že se 55% respondentů z celkového počtu 

240 pracovníků spíše přiklonilo k odpovědi, že se v praxi vyjíždí za prací i mimo 

region. V případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se tento fakt rozchází s 

očekáváním dělníků o 20%. 

Hypotéza: Domnívám se, že je více než 50% mistrů a stavbyvedoucích zvyklých 

posílat dělníky za prací i mimo region. 

Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 61% respondentů z řad vedoucích pracovníků spíše 

potvrdilo, že posílají své dělníky za prací i mimo region. Stanovenou hypotézu tedy 

potvrzuji. 

Hypotéza: Očekávám, že více než 75% dělníků nevyhovuje dojíždět za svou prací i 

mimo region. 
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Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 59% respondentů z řad dělnických profesí spíše 

nevyhovuje dojíždět za prací i mimo region, zbývajícím respondentům to spíše nevadí. 

Stanovenou hypotézu tedy zamítám. 

7.5.6 Cíl 6 

Zjistit, jak často mění stavbyvedoucí nebo mistři personální složení svých pracovních 

čet. 

Skupina otázek č.13 

Stavbyvedoucí /  Mistr: Měním běžně složení stavebních čet? 

Tabulka 7.5.6 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
5 resp. 48 resp. 25 resp.  5 resp. 2 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 6% respondentů odpověď ano vždy, 56% spíše ano, 29% někdy, 

6% spíše ne a 3% ne nikdy. Lze tedy říci, že 75% respondentů z řad vedoucích 

pracovníků volilo odpověď spíše na straně ano a 15% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Mění nadřízený běžně složení stavebních čet? 

Tabulka 7.5.6 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
33 resp. 79 resp. 39 resp. 4 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 22% respondentů odpověď ano vždy, 51% spíše ano, 25% někdy 

a 2% spíše ne. Lze tedy říci, že 85% respondentů z řad dělníků volilo odpověď spíše na 

straně ano a 15% respondentů spíše na straně ne. 
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Konečné vyhodnocení tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných odpovědí, dostáváme společný názor obou stran výzkumu na 

řešenou problematiku, kdy 82% respondentů z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, 

že nadřízení spíše běžně mění složení stavebních čet. 

 

 Obrázek 7.5.6 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

 

Dělník: Vyhovuje mi častá změna pracovního kolektivu? 

Tabulka 7.5.6 – 3 – Odpovědi dělníků – d2 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
23 resp. 66 resp. 23 resp. 25 resp. 11 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 15% respondentů odpověď ano vždy, 43% spíše ano, 15% někdy, 

17% spíše ne a 10% ne nikdy. Lze tedy říci, že 65% respondentů z řad dělníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 35% respondentů spíše na straně ne. 
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Porovnání tabulek d2 a s1: 

Porovnáme-li dílčí vyhodnocení z tabulky d2 s dílčím vyhodnocením tabulky s1 

zjistíme, že se v případě řešené problematiky rozchází očekávání dělníků se skutečným 

chováním jejich nadřízených v praxi o 20%. 

Obrázek 7.5.6 – 2 – Rozdíl mezi očekáváním dělníků a skutečným chováním 

nadřízených 

 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Skupina otázek č.13 byla zaměřena na další 

z možných specifik stavebnictví, konkrétně na častou změnu pracovního kolektivu. 

Jejím cílem bylo zjistit jak tento úkaz působí na dělníky a v jaké míře se projevuje. Po 

konečném vyhodnocení skupiny otázek výzkum ukázal, že 82% respondentů 

z celkového počtu 240 pracovníků uvedlo, že vedoucí v praxi spíše běžně mění složení 

pracovních čet a v případě dělnických profesí výzkum ukázal, že se toto chování 

nadřízených z 20% rozchází s očekáváním dělníků. 
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Hypotéza: Domnívám se, že více než 50% dělníků nebude častá změna pracovního 

kolektivu vadit. 

Vyhodnocení: Výzkum ukázal, že 65% respondentů z řad dělnických profesí uvedlo, že 

jim změna kolektivu spíše vyhovuje. Stanovenou hypotézu tedy potvrzuji. 

 

7.5.7 Cíl 7 

Zjistit, zda jsou pracovníci ve svém zaměstnání spokojeni. 

Skupina otázek č.14 

Stavbyvedoucí / Mistr: Jsem ve svém zaměstnání spokojen? 

Tabulka 7.5.7 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
29 resp.  45 resp. 9 resp. 2 resp. 0 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 35% respondentů odpověď ano vždy, 53% spíše ano, 10% někdy, 

a 2% spíše ne. Lze tedy říci, že 92% respondentů z řad vedoucích pracovníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 8% respondentů spíše na straně ne. 

 

Dělník: Jsem ve svém zaměstnání spokojen? 

Tabulka 7.5.7 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

ANO vždy Spíše ano Někdy Spíše ne NE nikdy 
19 resp. 36 resp. 92 resp. 6 resp. 2 resp. 

Na tuto otázku zvolilo 13% respondentů odpověď ano vždy, 24% spíše ano, 57% někdy, 

4% spíše ne a 2% ne nikdy. Lze tedy říci, že 66% respondentů z řad dělníků volilo 

odpověď spíše na straně ano a 34% respondentů spíše na straně ne. 
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Vyhodnocení odpovědí z tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe konečné výsledky z tabulek s1 a d1 a sečteme-li příslušné 

odpovědi stavbyvedoucích a mistrů a odpovědi dělníků, lze říci, že je 75% respondentů 

z celkového počtu 240 oslovených pracovníků ve svém zaměstnání spíše spokojeno. 

 

 Obrázek 7.5.7 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Cílem dvojice otázek číslo 14 bylo zjistit, zda jsou 

respondenti, kteří se účastnili výzkumu ve svém zaměstnání spokojeni i přes všechna 

úskalí oboru stavebnictví, které jsou spojeny s jeho specifičností, a ze kterých jsem se 

jim snažil alespoň část naznačit v předchozích otázkách. Podle konečných výsledků 

získaných v dotaznících se 75% ze všech zúčastněných respondentů spíše přiklonilo na 

stranu spokojenosti ve svém zaměstnání. 

 

7.5.8 Cíl 8 

Zjistit, jaké hodnoty nejvíce motivují pracovníka v jeho zaměstnání. 

Skupina otázek č.15 

Stavbyvedoucí / Mistr: Zvolte tři hodnoty, o kterých si myslíte, že nejvíce motivují 

Vaše podřízené. 
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Tabulka 7.5.8 – 1 – Odpovědi stavbyvedoucích a mistrů – s1 

Pojem Četnost odpovědí 
Projev uznání 13 resp. 
Postup v kariéře 11 resp. 
Finanční odměna 83 resp. 
Jistota práce mimo stavební sezónu 46 resp. 
Stálá pracovní doba 15 resp. 
Prémie 41 resp. 
Rozmanitost práce 2 resp. 
Prestiž firmy 6 resp. 
Nemuset dojíždět daleko za prací  38 resp. 

 

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že nejvíce respondentů z řad mistrů a 

stavbyvedoucích volilo za nejlépe motivujícím prvkem dělníků finanční odměnu. Na 

druhém místě volili jistotu práce mimo stavební sezónu a jako třetí vybírali prémie. 

Naopak nejméně respondentů zvolilo odpověď rozmanitost práce. 

Dělník: Zvolte tři hodnoty, které Vás nejvíce motivují ve Vašem zaměstnání.  

Tabulka 7.5.8 – 2 – Odpovědi dělníků – d1 

Pojem Četnost odpovědí 
Projev uznání  11 resp. 
Postup v kariéře  23 resp. 
Finanční odměna  137 resp. 
Jistota práce mimo stavební sezónu  97 resp. 
Stálá pracovní doba  78 resp. 
Prémie  67 resp. 
Rozmanitost práce  12 resp. 
Prestiž firmy  14 resp. 
Nemuset dojíždět daleko za prací   29 resp. 

 

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že nejvíce respondentů z řad dělníků zvolilo 

největší motivací ve svém zaměstnání finanční odměnu. Na druhém místě jistotu práce 

86 



mimo stavební sezónu a jako třetí stálou pracovní dobu. Nejméně respondentů zvolilo 

odpověď projev uznání. 

Vyhodnocení odpovědí z tabulek s1 a d1: 

Postavíme-li vedle sebe dílčí vyhodnocení z tabulek s1 a d1 a sečteme-li výsledné 

hodnoty u příslušných variant odpovědi, dostáváme společné vyjádření všech 

respondentů výzkumu na řešenou problematiku.  

Shrnutí a konečné vyhodnocení: Výzkum zde ukázal, že se obě strany respondentů 

shodly, že je největší motivací dělníků finanční odměna. Na druhé místo opět shodou 

volily jistotu práce mimo stavební sezónu. Jako třetí nejúčinnější druh motivace pak 

respondenti vybrali prémie. Naopak za nejmenší motivací pro dělníky zde byla zvolena 

rozmanitost práce. 

Obrázek 7.5.8 – 1 – Společný názor stavbyvedoucích, mistrů a dělníků 
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Hypotéza: Očekávám, že největší motivací pro dělníka bude finanční odměna a 

nejmenší pak prestiž firmy. 

Vyhodnocení: Stanovenou hypotézu částečně potvrzuji, protože výzkum skutečně 

ukázal jako největší motivací v práci dělníků finanční odměnu. Jako nejmenší motivaci 

pro dělníka však respondenti vybrali rozmanitost práce. 

7.6 Dílčí závěry a doporučení 

Hlavním cílem mého výzkumu bylo přiblížit problematiku osobních a profesních 

vztahů, které vznikají mezi stavbyvedoucím nebo mistrem a dělníky při realizaci 

stavebního díla a zjistit, jak se do těchto vztahů odráží specifičnost stavební výroby a 

jak je ovlivňuje. Po vyhodnocení výzkumu jsem došel k následujícím závěrům. 

V části výzkumu věnované osobním vztahům a vzájemným profesním očekáváním 

mezi nadřízeným a podřízenými jsem pomocí modelových situací zjišťoval zda vedoucí 

pracovníci důvěřují návrhům podřízených a berou ohled na jejich připomínky a 

upozornění při provádění prací. Výsledky výzkumu ukázaly, že se zde pohled obou 

stran do jisté míry liší. Téměř většina dělníků uvedla, že očekává důvěru a ohled ke 

svým návrhům při provádění prací. Společný průzkum mezi dělníky a vedoucími však 

tento postoj vedoucích potvrdil pouze částečně. Zde je však potřeba si uvědomit, že 

během výstavby jsou právě osoby stavbyvedoucích a mistrů těmi pracovníky, kteří 

přebírají největší zodpovědnost za kvalitu provedených prací a proto si myslím, že 

výsledky potvrdily, že je zde postup vedoucích v naprostém pořádku. Osobně se 

domnívám, že je v některých situacích dobré vyslechnout radu dělníka, ale všem 

vedoucím bych doporučoval raději stavět na vlastním úsudku a důvěřovat spíše svým 

zkušenostem. 

Dále jsem se výzkum zabýval problematikou vedení a řízení pracovníků během samotné 

realizace stavebního díla. Zde bylo cílem zjistit, jakým stylem vedou nebo řídí 

stavbyvedoucí a mistři dělníky při řešení stavebních prací. Výsledky ukázaly, že více 

než ¾ vedoucích pracovníků výhradně osobně volí pracovní postupy, kontroluje 

dělníky, hlídá dodržování pracovních postupů a řídí správný průběh stavebních prací. 

Tento postup nadřízených v praxi se opět do jisté míry lišil s očekáváním dělníků, rozdíl 
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už však nebyl tak patrný jako v předešlém případě, kdy se jednalo o ohled vedoucího na 

radu nebo návrh dělníka k provádění práce. Myslím, že studie zde dostatečně potvrdila, 

že v případě samotného způsobu volby postupu a kontroly kvality stavebních prací 

dělníci spíše respektují své nadřízené, což je v pořádku.  

Výsledky výzkumu týkající se specifičnosti stavební výroby, konkrétně pak sezónnosti 

stavebnictví ukázaly, že sezónnost prací ve stavebnictví opravdu značně ovlivňuje 

jednání všech zúčastněných pracovníků. Zejména pak v období hlavní stavební sezóny, 

kdy téměř všichni respondenti výzkumu bez rozdílu profesního postavení shodně 

potvrdili běžnost přesčasových hodin strávených v zaměstnání. Výzkum dále potvrdil 

spíše nechuť vedoucích pracovníků v tomto období posílat své dělníky i v případě 

nepříznivého počasí domů. Očekávání dělníků se zde se skutečným chováním 

nadřízených v praxi opět do značné míry lišilo. Pouze polovina z dotázaných dělníků 

uvedla, že spíše akceptuje požadavky a nároky nadřízených, které jsou na ně v tomto 

období kladeny. Osobně se domnívám, že postoj dělníků v tomto případě není úplně 

v pořádku, a že je zde nelehkým úkolem vedoucích, aby účinněji motivovali své 

podřízené k dostatečné pracovní výkonnosti například pomocí metod a postupů, které 

jsou uvedeny v teoretické části mé práce. Jsem totiž přesvědčen, že je vyšší pracovní 

nasazení v hlavní stavební sezóně jednou z mála cest, jak si zajistit dostatek rezervních 

finančních prostředků a předejít tak dalšímu specifiku stavebnictví, konkrétně možnosti 

nedostatku pracovních příležitostí mimo hlavní stavební sezónu. 

U problematiky stavebnictví, týkající se období mimo hlavní stavební sezónu výzkum 

ukázal, že je méně než polovina vedoucích pracovníků schopna zajistit vždy 

kvalifikovanou práci svým dělníkům, a že někteří vedoucí tento problém řeší i 

zajišťováním náhradních sezónních prací. Dále bylo zjištěno, že největší rozdíl 

v očekávání dělníků od svých nadřízených nastává v otázce, která se zabývá 

omezováním počtu dělníků v zaměstnání v tomto období. Polovina vedoucích totiž 

uvedla, že je nucena v případě nedostatku práce omezovat počty svých dělníků. S tímto 

jednáním téměř všichni oslovení dělníci nesouhlasili. 

V případě specifik stavebnictví, týkajících se pohyblivosti stavební výroby výzkum 

ukázal, že je více než polovina nadřízených zvyklá posílat dělníky za prací i mimo 

region. Zde téměř ¾ oslovených dělníků uvedlo, že jim cestování za prací spíše nevadí. 
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Jsem přesvědčen, že rozhodující úlohu zde při volbě dělníků sehrál zejména věk, 

protože starší pracovníci v případech osobní konzultace této otázky, kdy jsem za ně 

osobně vyplňoval dotazník volili spíše zápornou odpověď. Díky poznatkům získaných 

při tvorbě teoretické části mé práce se domnívám, že pro zlepšení situace by zde mohla 

být vhodnou motivací dělníkům přislíbena prémie, případně u některých pracovníků 

vidina jejich samostatnosti v plnění úkolu bez přímého dozoru nadřízeného při 

nárazových úkolech za hranicí regionu.  

Častou změnu pracovního kolektivu při provádění prací všichni oslovení pracovníci 

spíše potvrdili a v případě dělníků tato specifičnost stavebnictví ¾ oslovených spíše 

vyhovuje. Rozdílnost v názoru na chování a jednání vedoucích se zde jen minimálně 

rozcházela s očekáváním dělníků. 

 Závěrečná část výzkumu týkající se motivace dělníka pak ukázala, že stavbyvedoucí a 

mistři dostatečně znají a odhadnou své dělníky, protože za největší motivaci dělníků 

v zaměstnání volili finanční odměnu a jistotu práce mimo sezónu. Tyto dvě hodnoty 

totiž i dělníci shodně uváděli na prvních místech. 

Na závěr bych rád uvedl, že výzkum skutečně potvrdil, že specifika stavebnictví 

ovlivňují pracovníky pohybující se v tomto oboru, ale že i přes všechna úskalí, se 

kterými se musí právě díky specifičnosti stavební výroby potýkat uvedlo téměř 75% ze 

všech oslovených, že jsou ve svém zaměstnání spíše spokojeni. 
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8.   ZÁVĚR 

V úvodu jsem si stanovil, že hlavním cílem mé diplomové práce bude popsat 

problematiku specifik stavebnictví, které se odráží do vedení a řízení spolupracovníků 

ve stavební firmě. Mým úkolem bylo podrobněji rozebrat teorii související s tímto 

tématem a v závěru práce pak pomocí odborného výzkumu ukázat, zda a v jaké míře se 

tato specifika stavebnictví vyskytují a jakým způsobem ovlivňují jednání vedoucích a 

vzájemné vztahy mezi spolupracovníky během realizace stavebního díla. 

V teoretické části jsem nejprve uvedl stručný historický vývoj a význam oboru 

stavebnictví, ve kterém jsem zmínil jeho souvislost s architekturou, která vždy byla jeho 

nedílnou součástí. Uvedl jsem jednotlivé obory stavebnictví, jejich specializace a 

zaměření. Dále jsem popsal jednotlivé profese tohoto oboru, jejichž znalost byla 

potřebná k provádění výzkumu v praktické části mé práce. V kapitole věnované 

charakteristice stavebního podniku jsem pomocí obchodního zákoníku nejprve vysvětlil 

základní rozdíly mezi obecnými pojmy podnik a firma, což mi tak lépe pomohlo 

vystihnou a upřesnit význam stavebního podniku. Posléze jsem rozdělil stavební 

podniky dle jejich velikostí a zaměření a uvedl jsem faktory, které na ně působí, 

zejména pak oblast stavebního trhu. V kapitole věnované vedení a řízení pracovníků 

jsem vysvětlil základní rozdíly těchto pojmů a charakterizoval jejich přestavitele 

a možné styly jejich jednání s pracovníky. V konečné kapitole teoretické části mé práce 

jsem pak nejprve vysvětlil význam a důležitost motivace v profesním i osobním životě 

pracovníka, uvedl jsem základní motivační faktory, které dle výzkumů uvádí odborná 

literatura a závěr kapitoly jsem pak věnoval problematice demotivace a možným 

příčinám jejího vzniku. 

V části určené pro odborný výzkum bylo mým cílem objasnit zda a v jaké míře se 

odráží specifika stavební výroby do vedení a řízení spolupracovníků ve stavebnictví, 

jakým způsobem to ovlivňuje jejich profesní i osobní vztahy s podřízenými a zjistit do 

jaké míry se rozchází očekávání dělníků se skutečným chováním jejich nadřízených 

v těchto situacích v praxi. Zde jsem z dosažených hodnot výzkumu postupně vyhodnotil 

a pomocí tabulek a grafů znázornil jednotlivé výsledky a stanovil závěry hypotéz. 
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Konečné zhodnocení výzkumu jsem pak kompletně shrnul v dílčích závěrech a v 

některých případech uvedl možná doporučení.  
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