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Předložená bakalářská práce na téma "Požadavky na manažera ve stavebním podniku" se
snaží zjistit, jaké jsou konkrétní požadavky, či jaké jsou jiné nároky zaměstnavatelů na výběr
vhodných kandidátů na tuto pozici. Téma je důležité nejenom pro majitele stavebních firem,
jako zaměstnavatele, jejich zaměstnance, ale i pro studenty vysokých a středních škol.

Bakalantka se v teoretické části snaží objasnit a vysvětlit základní pojmy: Manažer,
management, stavební podnik a další, které se přímo vztahují k zadanému tématu a řeší jejich
návaznost na danou problematiku, která je spjatá se situací na současném pracovním trhu, a
promítá se i do chování celé naší společnosti. Zároveň se jedná o specifické téma, které danou
problematiku řeší, přestože zde zmíněné a řešené otázky nejspíš ke změně situace nepovedou

Na začátku empirické části jsou uvedeny hypotézy, kterými se autorka zabývá. Je popsána
metodika zjišťování údajů i sběru dat a postup práce, při jejich vyhodnocování. K výzkumu
byly použity dvě metody: Dotazníkový průzkum ve stavebních firmách a řízené rozhovory,
s pracovnicemi úřadu práce a zaměstnanci zkoumaného podniku. Ty vyvážily kvantitativní
sběr dat a posloužily k hlubšímu prozkoumání dané problematiky.

V závěru se autorka věnuje shrnutí výsledků, ověřování hypotéz i osobním názorům a
doporučením, v čem by se měl postoj stavebních firem do budoucna zlepšit. Zároveň však,
vzhledem ke zjištěným údajům, výraznou změnu v jejich postoji nepředpokládá. Díky
provedenému průzkumu, se dá analýza konkrétních požadavků na manažery ve stavebních
podnicích docela dobře provést. Autorka víceméně potvrdila všechny své hypotézy, i když o
některých interpretacích by se dalo s úspěchem pochybovat.

Po stránce formální práce odpovídá bakalářským požadavkům. Psaný jazyk čeština.

Z uvedených důvodů ji k obhajobě d o por u č u ji!

Klasifikační stupeň ECTS: C/2

Doplňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

1) Na jaké další požadavky, kromě v práci řešených, je třeba se v praxi zaměřit?
2) Čím si vysvětlujete výrazně odlišné odpovědi z řízených rozhovorů u pracovnic úřadu

práce v porovnání s pracovníky stavební firmy?
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