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Vztah mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví

Cílem předložené práce bylo realizovat a vyhodnotit výzkum vědomostí či zkušeností se vztahem
mezi cenou a kvalitou práce ve stavebnictví a navrhnout možnosti uplatnění těchto vědomostí v
manažerské práci ve firmách se stavebním zaměřením. Bakalantka se snaží zjistit, jak vztah mezi
cenou a kvalitou vnímají účastníci na stavebním trhu. Pomocí šesti opatření prezentuje své znalosti
nabyté zkoumáním dané problematiky. Téma je přínosné a stale aktuálnější, protože současná
náročná situace na stavebním trhu, dělá toto téma velmi potřebným. Hned v úvodu studentka uvádí,
že situace na stavebním trhu je velmi nepřehledná, 1ten fakt, že většina odborníků v řízených
rozhovorech nechtěla být jmenována, vidím jako důvod k otevření diskuze.

Studentka v teoretické části objasnila všechny základní termíny s tématem práce spojené. Dále se
zaměřila na specifika stavebního podniku, práci manažera a s tím spojené koučování. V kapitole
Cena definovala pojmy "dumpingová cena" a "bezpečná cena". Prokázala tím i svoje schopností
pracovat se zdroji. Popisované pojmy jsou relativně nové a odbomá literatura je doposud přesně
nedefinovala. V samostatné kapitole o veřejných zakázkách studentka popisuje současné právní
normy a s tím spojené skulinky zákona. Teoretická část pokrývá veškerou potřebnou problematiku
k empirické části.

Pro empirickou část autorka zvolila dotazníkový výzkum, doplněný o techniky řízených
rozhovorů, analýzu materiálů a odborných článků. Cílovou skupinou respondentů tvořila stovka
zaměstnanců různých stavebních podniků. Pro řízené rozhovory bylo osloveno šest odborníků s
dlouholetou praxí ve stavebnictví. Hned v úvodu najdeme šest pracovních hypotéz a dvě zásadní
otázky, které se, díky důkladnému přístupu, podařilo potvrdit, vyvrátit či zodpovědět. Dále je v
empirické části, uvedeno několik příkladů z praxe, což působí velmi komplexním dojmem.

V dílčích závěrech jsou navrhnuta opatření, která mohou napomoci současné nelehké situaci ve
stavebnictví předcházet. Tato opatření ukazují autorčin aktivní zájem o danou problematiku a
dokazují optimální propojení teoretické a empirické části. Je pochopitelné, že takto široké a náročné
téma nemůžehakalářská práce pojmout. Autorka se však dokázala udržet tématu a všechny její části
komplexně propojit. Po formalní stránce jsou splněny všechny nároky na bakalářskou práci
kladené ..

Svůj zájem o téma, znalosti iorientaci v problematice autorka prokázala také svou prezentací
stejnomenné práce v oborovém kole Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě doporučují.

Klasifikační stupeň ECTS: Afl
Otázky:
1) Jakou roli hraje v daném tématu funkce manažera'?
2) Z jakého důvodu je podle Vás důležité přesně definovat termín "Bezpečná cena"?
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