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V diplomové práci Formy a metody motivace manažera ve stavebnictví se autor zaměřil
především na problematiku motivace manažerů a její zvyšování mezi pracovníky s důrazem
na vzájemné vztahy na pracovišti. Zjišťoval shodu nebo rozdílnost ve dvou typech firem:
Vybral jednak podniky s převahou kancelářských služeb a poté svůj průzkum prováděl přímo
tam, kde převažuje přímo stavební výroba.

V teoretické části diplomant uvedl základní pojmy a vysvětlil zadanou problematiku
v obecných rysech, jak je uvádí dostupná odborná literatura.

Pro praktickou část si autor zvolil metodu dotazníku, který sám sestavil tak, aby měl
dostatečnou vypovídající hodnotu. Na začátku si zvolil 4 základní pracovní hypotézy, které
srovnal s faktickými odpověďmi respondentů a následně provedl jejich analýzu. Snažil se zde
vybrat ty okruhy získaných empirických dat, které pracovním hypotézám odpovídaly.
Kvantitativní metody a platnost hypotéz jsou zde ještě velmi vhodně ilustrovány a potvrzeny
kvalitativní metodou rozhovoru se stavbyvedoucím pracujícím přímo v terénu.

V závěru autor celý výzkum vyhodnotil a přidal doporučení ke zlepšení současného stavu.

Po formální stránce práce odpovídá standardům a je doplněna i potřebným počtem grafů a
jiných vyobrazení. Text má logickou a přehlednou strukturu a občasné gramatické chyby či
nepřesnosti výzkumnou hodnotu předložené práce nesnižují. Psaný jazyk čeština.

Z výše uvedených důvodů práci k obhajobě doporučuji.

Klasifikační stupeň ECTS: B/l,5

Doplňující otázky k obhajobě a rozpravě:

1) Jak by měla každá finna pečovat o své zaměstnance nad rámec pracovních povinností a
pracovní doby? Jaké akce pořádat, jak utužovat kolektiv?

2) Jaká je dle Vašeho názoru vhodná forma, kterou má manažer v praxi motivovat své
podřízené ke zvýšení pracovních výkonů, nemá-li možnosti přímé finanční motivace?
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