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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi cenou práce a kvalitou práce ve 

stavebnictví. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k 

tématu bakalářské práce. Jedním z cílů práce je upozornit na to, jak je vnímána kvalita 

a zjistit, co je skutečně důležité při rozhodování o výběru stavební zakázky. Výsledkem 

je formulování závěrů a doporučení, sestavených na základě výsledků z dotazníkového 

šetření a řízených rozhovorů. 

 

Klíčová slova 

 

Stavební podnik, manažer, cena, bezpečná cena, kvalita. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis deals with relationship between price of work and quality of work 

in building industry. The theoretical part focuses on the explanation of basic terms 

related to the content of this thesis. One of the aims of the thesis is to identify how 

quality is perceived and to determine which factors really influence the decision-making 

process in building and construction tenders. As a result, some conclusions were 

drawn and recommendations made, based on the answers of questionnaire survey and 

controlled interviews. 
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1 ÚVOD 

 

„Dvacáté století si budeme připomínat jako století produktivity, ale to 

jednadvacáté bude jistě stoletím kvality.“  

Joseph M. Juran 

 

Situace na stavebním trhu je náročná a nepřehledná. Stavebních firem je mnoho a 

nabídka často převažuje nad poptávkou. Díky velké konkurenci jsou velmi často 

uzavírány smlouvy na stavební práce za dumpingové ceny. Stavební firmy potřebují 

zakázky pro chod svých stavebních společností, a proto jsou ochotny přijmout projekt i 

za předpokladu, že výsledná marže bude záporná a firma nebude generovat žádný 

zisk. 

I díky finanční krizi se stavební trh dostal do situace, kdy nejdůležitějším aspektem 

při výběru stavební zakázky je velmi často cena. Investor se ve většině případů 

orientuje především na cenu zakázky a ne vždy si v plném rozsahu uvědomuje možné 

důsledky svého rozhodnutí. Může být to nejlevnější nejkvalitnější? 

Téma vztahu mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví je široké a 

diskutované. Lze na něj pohlížet z mnoha stran. Ať už z ekonomického nebo 

technologického. Já jsem se ve své práci zaměřila na to, jak tuto problematiku 

vnímají samotní aktéři stavebního trhu, tedy ti lidé, kteří ve stavebnictví dlouhodobě 

pracují a toto prostředí velmi dobře znají. 

Teoretická část řeší základní pojmy týkající se tématu: co je to cena, co je to kvalita, 

jaká jsou specifika stavebnictví a stavebního podniku.  

Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat, jak lidé vnímají vzájemný 

vztah mezi cenou a kvalitou ve stavebnictví. Výzkum byl prováděn kombinací 

dotazníkového šetření a řízených rozhovorů.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Stavební podnik 

Termínem stavební podnik můžeme označit takový podnik, který na stavebním trhu 

vystupuje jako právnická osoba1. Hlavní činností takové podniku je stavební výroba. 

Cílem vzniku a provozování stavebního podniku je ve většině případů zejména 

vytvoření maximálního zisku, neboli dosáhnutí co nejvyšší efektivnosti vloženého 

kapitálu.  Vznik a zánik stavebního podniku se řídí obchodním zákoníkem. U stavební 

výroby převládají dvě právní formy. Společnost s ručením omezeným - zejména u 

menších podniků. U velkých podniků bývá častější právní formou - akciová společnost. 

Stavební podniky se sdružují a vytváří holdingy. Důvodem takového sdružování je 

hlavně lepší využití výrobních kapacit a velikost podílu na stavebním trhu. [6] 

 

2.1.1 Rysy stavebního podniku 

Stavební podniky mají několik společných, charakteristických vlastností. Každý podnik 

můžeme popsat z několika hledisek: 

 Výrobně technické hledisko - podnik je technicky samostatný, technologicky 

relativně uzavřený celek. Jedná se o systém spojení lidí a výrobních prostředků 

v procesu stavění. Podnik ke své práci potřebuje pracovníky a výrobní zařízení, 

energii, pohonné hmoty, suroviny a hotové výrobky jiných firem, které jsou 

potřebné k realizaci stavby. 

 Sociologické hledisko - takový podnik soustřeďuje kolektiv lidí a představuje 

soubor vzájemných mezilidských vztahů. Vytváří prostředí, v němž se rozvíjí 

sociální vztahy všech jeho členů. Vytváří pocit sounáležitosti, pocit hrdosti na 

vykonanou práci, ale i odpovědnost za správné fungování podniku. Zabývá se i 

riziky, rozpory a konflikty.   

                                                           
1 Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů 

právních subjektů. Právnická osoba je vymezena například v § 118 až 488 českého občanského zákoníku. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(%C4%8Cesko,_2012)
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 Organizační hledisko -  specifická organizační struktura podniku. 

 Právní hledisko - podnik se řídí psanými i nepsanými zákony státu. Disponuje 

právní subjektivitou, z které plyne řada práv a povinností 

 Ekonomické hledisko - charakteristickým je pro něj princip samofinancování 

[5] 

 

2.2 Manažer 

Manažer je samostatná profese, která má za úkol realizovat aktivně řídící činnosti, pro 

které je vybaven odpovídajícími znalostmi a profesními dovednostmi. Pro jeho práci je 

velmi důležitá intuice, kreativita, umění předvídat a případně i riskovat. Předpokládá se, 

že schopný manažer dokáže vyhledávat vhodné příležitosti k podnikání, vybudovat 

schopný tým, ale také vytvořit podnikovou vizi a nalézt příležitost tam, kde ostatní vidí 

jenom chaos. [12] 

Na kvalitě manažera závisí mimo jiné i hospodářská situace jím řízené organizace, 

nebo účelnost jejího organizačního uspořádání. Manažery můžeme rozdělit do tří 

úrovní: 

1. Manažeři první linie - patří sem zejména vedoucí dílen, mistři, předáci apod. 

2. Střední manažeři - sem patří manažeři závodů a vedoucí různých útvarů, 

manažeři prodeje, nákupu, personalistiky atd.  

3. Vrcholoví manažeři - někdy bývají označováni jako top manažeři. Takový 

manažer usměrňuje a koordinuje všechny činnosti a vytváří koncepce určité 

organizační jednotky.  

 

 

2.2.1 Význam manažerské práce 

 

Řídící pracovníci jsou velmi důležitým faktorem úspěšnosti práce ve stavebním 

podniku. Nevhodný člověk na nesprávném místě dokáže napáchat celou řadu škod. 

Kvalitní odborník naopak dokáže překvapit špičkovým výkonem. [5] 
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Na základě praktických zkušeností byla ověřena typická skladba manažerské práce. 

Ta upozorňuje na nezbytnost vhodné posloupnosti zajištění dílčích kroků manažerské 

práce. Hlavním úkolem manažerské práce je zejména zajistit dosažení cílů organizace.  

Pojetí klasifikace manažerských funkcí se neustále mění. Za zakladatele teorie 

organizace pracovníků a managementu bývá považován francouz Henri Fayol, který již 

v roce 1916 definoval pět funkcí potřebných pro manažerskou práci. Jsou to: 

plánování, organizování, přikazování, koordinace a kontrola. Toto členění si později 

další odborníci upravovali, rozšiřovali či zkracovali. Lao a Olga Vodáčkovi člení 

klasifikaci manažerských funkcí na pánování, organizování, výběr a rozmístění 

pracovníků, vedení lidí a kontrolu. Tato skladba odpovídá jedné z nejrozšířenějších 

klasifikací manažerských funkcí. [13] 

 

2.2.2 Nedostatky manažerů 

 

Práce manažerů vykazuje řadu slabých míst. Efektivnost jejich práce má několik 

zásadních bariér. Mezi ně patří zejména: 

 

a) Příliš operativní přístup k problémům - manažeři se snaží řešit detaily a množství 

nevýznamných maličkostí. Chtějí kontrolovat veškeré dění na pracovišti. 

b) Řeší aktuální problémy organizačního charakteru a chybí jim dostatek času pro 

strategické rozhodování. Neřeší a odsouvají strategické otázky. 

c) Podceňují strategický význam lidských zdrojů - věnují málo pozornosti rozvíjení a 

dalšímu vzdělávání pracovníků. Vše pramení z nedůvěry k podřízeným a neochotě 

či neschopnosti delegovat úkoly. [1] 

 

2.2.3 Koučování 

 

,,Koučování je styl řízení, který je protipólem přikazování a kontroly.“2 

                                                           
2
 WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2. rozš. vyd. Praha: 

Management Press, 2004, 185 s. ISBN 80-7261-101-1. 



14 

 

Koučování je účinný a užitečný nástroj rozvoje pracovníků, kde za podpory vedoucího 

rozvíjí pracovník své znalosti, schopnosti, dovednosti i postoje. Vztah mezi 

koučovaným a koučem by měl být vztahem dvou partnerů společně usilujících o 

dosažení cíle. Tento vztah by měl být založen na vzájemné důvěře, pocitu jistoty a 

bezpečí a na minimálním nátlaku. 

Koučování spočívá na několika principech: 

 

1. Stanovení přiměřených cílů 

 

Vedoucí nezadává cíle příkazově, ale snaží se společně s pracovníkem určit dílčí cíle k 

dosažení cíle konečného. Předpokládá se, že je-li pracovník zaangažován do 

stanovení svých cílů, bude podstatně více motivován k jejich dosažení. Dosažitelnost a 

měřitelnost cílů je totiž jedním z nejdůležitějších momentů koučování. Velkou roli hraje 

určení přiměřeného cíle, to znamená ani příliš obtížného, ani příliš snadného. V 

koučování je důležité zadávat cíle postupně. Každý další cíl a úkol, musí být jen o málo 

složitější než předchozí. Tak může člověk postupně a bezpečně překonávat jednotlivé 

překážky. Velmi obtížní úkol, který je zadaný najednou, může odradit. Proto je mnohem 

efektivnější rozdělit úkol na řadu dílčích kroků. 

 

2. Kladení otázek 

 

Kladením vhodných otázek se vedoucí snaží navést pracovníka k optimálnímu plnění 

úkolu. 

Pracovník sám začíná uvažovat o problému. Namísto respektování příkazu 

nadřízeného, je nucen sám uvažovat a nacházet řešení. Pracovník tak může pochopit 

smysl, proč práci vykonává určitým způsobem a co je žádoucí pro zvyšování kvality a 

efektivnosti pracovního procesu. Koučování sice trvá déle, než tradiční postup 

osvojování profesních dovedností, ale pro obě strany je zajímavější a více motivující. 

Důležité je, aby vedoucí promýšlel své otázky předem. 

 

3. Účinná zpětná vazba 

 

Důležité je být konkrétní. Neměli bychom hodnotit pracovníka, ale jeho práci. Častým 

problémem je, že vedoucí hodnotí práci příliš obecně a hodnocení je zaměřeno na 
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výkon.  Místo konkrétního vysvětlení toho, co bylo udělání dobře a co špatně, podává 

vedoucí jen velice obecnou informaci o celkové kvalitě výkonu.  [1, 16] 

 

2.2.4 Podnikové vedení a řízení  

Vedení a řízení jsou dva pojmy, které jsou často považovány za jeden termín. Jejich 

rozdíl je však v managementu velmi důležitý. Vedení se zabývá základní strategií. Pro 

vedení jsou důležité otázky: ,,Co chci dokázat?“ a ,,Kam chci dojít“. Řízení se naopak 

zabývá taktikou a operativou. Zaměřuje se na otázky typu: ,,Jak to udělat nejlépe?“ [5] 

 

2.2.4.1 Styly řízení 

Každý řídící styl závisí na tom, na jakém principu je postaven. Existuje několik typů 

řízení: 

 Patriarchární, autokratický – jedná se o absolutní vládu vedoucího 

 Charismatikcý – vedoucí má nadání vést zbytek týmu silou své osobnosti 

 Byrokratický – přísná organizace, v jejímž čele stojí instituce 

 Kooperativní – zaměstnanci se podílejí na řídících rozhodnutích 

 

2.2.4.2 Kontrola a řízení 

Od prvního momentu je nutné všechny operace prověřovat a řídit. Je velmi důležité, 

dát od začátku najevo, kdo je ,,vedoucí”. Každý v týmu by měl mít přesnou představu o 

tom, co by se mělo dít, kdy by se to mělo dít, a kdo a jak by to měl dělat. Tohle 

všechno je potřeba kontrolovat. 

 Kontrolovat však neznamená dělat práci za ostatní, ale pozorovat a přemýšlet, zda to, 

co vidí, odpovídá požadovanému výkonu. Zasahovat by měl pouze v případě, kdy je to 

účelné. [5] 
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2.3 Firemní kultura 

Dobrá znalost principů firemní kultury je jednou z podmínek pro analýzu organizačního 

chování a správných metod řízení. Firemní kultura se týká nejen způsobu, jakým je 

práce vykonávána, ale také jak se zachází s lidmi. Jak je odměňovat a řídit.  

Nízká úroveň firemní kultury může být příčinou nejrůznějších problémů. Ať už se jedná 

o oblast organizace, spokojenosti klientů nebo motivace zaměstnanců. 

Součástí firemní kultury je i sebereflexe. Ta vyjadřuje, jak je firma spokojena sama se 

sebou a jak si uvědomuju potřebu změn. Součástí firemní kultury by měla být snaha se 

zlepšovat. Pro budování firemní kultury jsou důležité pojmy poslání a vize. [8] 

 

2.3.1 Vize firmy 

Předpokladem dobré firemní kultury je společná vize, která vytváří jasný obraz, kam 

organizace směřuje. Úspěšné firmy se snaží vizi srozumitelně pojmenovat a 

vizualizovat. To umožnuje její sdílení. Je velice důležité, aby vize byla sdílena nejen 

manažery, ale všemi zaměstnanci firmy. [8] 

 

2.4 Cena 

 Cena vyjadřuje všechny základní ekonomické vztahy. Vyjadřuje řadu ekonomických 

skutečností a odráží poměry v ekonomice. Cena zboží je určena množstvím peněz, 

za kterou směníme jednotku žádaného zboží. Cena je tedy především penězi 

vyjádřená hodnota zboží. Ceny jednotlivých směnných procesů národním 

hospodářství vytváří cenovou soustavu. Tu můžeme hodnotit buď z kvalitativních nebo 

kvantitativních hledisek. Kvalitativní přístup k hodnocení cenové soustavy se zaměřuje 

na její postavení v mechanismu národního hospodářství. Zaměřuje se na úlohy, která v 

něm plní a na jejich odpovídající kvalitu. Kvantitativní přístup se zaměřuje na vývoj 

cenové hladiny.  

Cena je základní kategorií tržní ekonomiky. Cena je všeobsažnou kategorií. 

Například mzda je cena pracovní síly, úrok je cena úvěru, kurz vyjadřuje cenu devizy 



17 

 

apod. Cena vyjadřuje všechny základní ekonomické vztahy. Synteticky vyjadřuje řadu 

ekonomických skutečností. Cena odráží poměry v ekonomice na jednotlivých trzích i 

mezi jednotlivými subjekty.  

(Žádný subjekt by neměl mít možnost, ať z ekonomického či administrativního 

postavení, ovládat cenu ve svůj prospěch. Mechanismus tržních cen pracuje 

racionálně jen za podmínek relativní rovnováhy trhů.) [7] 

 

2.4.1 Dumpingová cena 

Dumpingová cena je taková, která nepokrývá kompletní náklady za zboží nebo 

službu. Jedná se o prodej za velmi nízkou cenu. Jde o cenové podbízení, jehož 

cílem je vytlačit konkurenci z trhu na úkor svých potřeb.  

 

2.4.2 Bezpečná cena 

Tento termín se poprvé objevil ve druhé polovině roku 2012. Autor tohoto termínu není 

znám. Důvodem vzniku termínu bezpečná cena byla již několik let trvající praxe ve 

stavebnictví. Velmi často totiž dochází k uzavírání smluv na projekční nebo 

stavební práce za ceny, jejíž výše jsou dumpingové. (tj. prodej zboží za velmi 

nízkou cenu, často nižší než výrobní).  

Přetrvávající praxe je taková, že uchazeč s nabídkou nejnižší cenou ve většině případů 

zakázku získá. Děje se tak i v případech, kdy je výsledná marže záporná. Z toho 

vyplývá, že je pro uchazeče přijatelnější ztráta, než být úplně bez zakázek.  

Díky nízkým cenám projekčních a stavebních prací nemohou vedoucí pracovníci 

například investovat do svého rozvoje. Jsou nuceni najímat méně nebo vůbec 

nekvalifikované pracovníky. Tak klesá nejen míra úrovně odborného dohledu, ale 

především nastává pokles kvality odvádění práce.  

Ing. Vojtěch Štrba ve svém článku pro časopis Materiály pro stavbu přichází 

s myšlenkou, že tím, kdo na fenoménu nízkých cen ztrácí, není projektant ani 

stavební firma, ale ztrácí samotný zákazník. Obdrží totiž nekvalitní dílo. Ze začátku je 

možná spokojený, neboť pořídil levně. Prozření se většinou dostaví až v okamžiku 
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prvních poruch a vad. To už je ale většinou pozdě a na řadu přicházejí další náklady. 

Stavební práce na odstranění těchto poruch se nakonec vyšplhají na stejnou cenu, 

která by byla udána, kdyby situace na stavebním trhu byla jiná.  

Autor článku dále uvádí, že klient nemůže požadovat současně nízkou cenu, krátký 

termín a kvalitu. Dle jeho názoru se nízká cena a kvalita vylučují. A krátký termín a 

kvalita rovněž.  

„Bezpečná cena, je dle mého názoru taková cena za projekt nebo stavební dílo, která 

vyhoví posouzení na kvalifikovanost zhotovitele a hloubku, rozsah a odbornou 

erudovanost řešení daného problému.“  

Klient by měl vždy vyžadovat kvalitu. Je to stejné, jako když jde pacient na operaci. 

V takovém případě, si rozhodně vybere toho nejlepšího operatéra a ne toho 

nejlevnějšího. [9] 

 

2.5 Zadávání veřejných zakázek 

Veřejní zakázky zadává zadavatel veřejné zakázky. Předmětem takové zakázky je 

poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. Veřejné zakázky jsou financovány z 

veřejného rozpočtu. Jedná se o zakázky, které jsou realizované na základě smlouvy 

mezi zadavatelem a dodavatelem. Realizují se dle zákona o veřejných zakázkách č. 

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách koresponduje s mnoha předpisy a 

nařízeními. Účelem zákona je zabezpečit hospodárné vynakládání prostředků 

veřejných peněz.  

Zadavatele veřejné zakázky je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

§ 7: 

• Česká republika 

• statní příspěvková organizace 

• územní samosprávné celky a jimi řízené příspěvkové organizace 

• jiná právnická osoba, uspokojující potřeby veřejného zájmu  
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2.5.1 Druhy veřejných zakázek 

 

Druhy veřejných zakázek můžeme dělit dvěma způsoby: podle předmětu a podle výše 

předpokládané hodnoty. 

 

Dělení veřejných zakázek dle předmětu: 

 

• dodávky - jedná se o pořízení zboží formou koupě, nájmu nebo leasingu 

• stavební práce - projektová a inženýrská činnost spojená s provedením stavebních 

prací 

• služby - sem můžeme zařadit například údržbu zeleně, likvidaci odpadů, právní 

služby atd. 

 

Podle výše předpokládané hodnoty můžeme veřejné zakázky rozdělit na: 

• nadlimitní 

• podlimitní 

• veřejné zakázky malého rozsahu.  

 

2.5.1.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Jedná se zadavatelem předpokládanou výši peněžitého závazku. Stanovuje se na 

základě rozpočtu, které je stanoven na základě minimálního projektu pro stavební 

povolení. Obvykle je založen na směrných plánovaných cenách dle ceníku (například 

ÚRS a Callida).  

 

2.5.2 Zadávací řízení 

 

Cílem zadavatele je najít nejvhodnějšího dodavatele. Toho může docílit ve výběrovém 

řízení na podkladě výsledků soutěže, nebo formou „z volné ruky“ - tj. přímo bez 

soutěže uzavřít příslušnou smlouvu.  
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Nejvýhodnější dodavatel může být dodavatel s nejnižší nabízenou cenou, při dodržení 

všech kvalitativních, technických a obchodních podmínek zadavatele. Dalším vhodným 

kandidátem může být dodavatel s ekonomicky výhodnější nabídkou, například s kratší 

lhůtou výstavby. [3, 11] 

 

2.6 Kvalita 

 

„Kvalita je, když se vrací zákazník a ne zboží“  

 William Edwards Deming 

 

Při otázce, co pro člověka představuje kvalita, většina pravděpodobně odpoví „aby 

výrobek fungoval“. Funkčnost ale představuje pouze jednu z možných složek 

produktu, které vedou k požadované kvalitě. Hovoříme-li o kvalitě, mluvíme o pojmech 

jako funkčnost, estetická působivost, nezávadnost, ovladatelnost, trvanlivost, 

spolehlivost, udržovatelnost, ale také opravitelnost. Tyhle charakteristiky jsou 

typické pro fyzický produkt. Na služby, práci a procesy jsou použitelné jen částečně. 

Hovoříme-li o kvalitě služeb a procesů, pak mnohem lépe vystihujícími 

charakteristikami jsou: spolehlivost, pružnost, vhodné prostředí, odborná 

způsobilost, vlídné zacházení, dostupnost a používaný materiál. [8, 13] 

Philip B. Crosby, který ovlivnil zejména řízní kvality, tvrdí, že proměnit organizaci v 

problémech v úspěšnou stačí pouze dvě věci. První je zdokumentovat dobře současné 

podmínky a druhá: začít s kvalitou. Pro samotnou kvalitu jsou pak důležité tři věci: 

koncepce, vzdělávání a příklad. Kvalita se vyplatí, neboť je nejspolehlivějším 

zdrojem zisku, který organizace má. [2] 

 

2.7 Práce  

Práce je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k 

deformaci tohoto tělesa. Dochází ke změně rozložení potenciální energie v silovém 

poli. Podle fyziky můžeme rozlišovat práci mechanickou, elektromagnetickou, atd. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%25C4%259Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%25C3%25A1ln%25C3%25AD_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deformace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%25C3%25A1ln%25C3%25AD_energie
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Práce má mnohé definice. Lze ji například chápat jako kompletně dokončené dílo 

(bakalářské práce), nebo jako zdroj obživy (zaměstnání). V mé práci je pojem ,,práce“ 

myšlen jako činnost. 

  

2.8 Vztah 

Vztah vyjadřuje obecnou vlastnost konkrétní entity, která se váže k jiné entitě. Vztah je 

tedy vzájemná vazba mezi subjekty. Může být jednostranně nebo oboustranně 

působící.  
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Cílem práce je zjistit, jak je lidmi vnímána cena a kvalita. 

 Na základě prostudované teorie jsem vytvořila odpovídající dotazník. Ten měl za úkol 

ukázat, jak je vnímán vzájemný vztah mezi cenou a kvalitou. Jako cílovou skupinu 

jsem si zvolila zaměstnance stavebních podniků. Tento výběr umožnil zcela unikátní 

situaci, kdy respondenti vystupují ve dvou odlišných rolích. Mohu je vnímat jednak 

z pohledu potencionálních zákazníků, tak jako účastníky dění na stavebním trhu. 

Pomocí dotazníkového výzkumu následně budu moci potvrdit nebo naopak vyvrátit své 

hypotézy. 

Dotazníkové šetření jsem prováděla prostřednictvím telefonu a internetu. Nejprve 

jsem telefonicky kontaktovala stavební firmu a požádala ji o spolupráci s vyplněním 

dotazníku. Po domluvě jsem následně rozeslala emaily, jejichž součástí byl kromě 

dotazníku také stručný popis, jak k jednotlivým otázkám přistupovat. Převážná část 

mých otázek spočívala v hodnotící škále, kde 1 = Rozhodně NE a 10 = Rozhodně 

ANO. Pro eliminaci možných nesrovnalostí jsem předem poznamenala, že číslo 5 na 

bodové škále 1 až 10, je bráno jako střední hodnota. Ve stručných pokynech 

k dotazníku bylo také uvedeno, že hovoříme-li o zboží a službě, nebo o ceně a kvalitě, 

jsou tím vždy myšleny atributy cena, kvalita, zboží a služba ve stavebnictví. To proto, 

aby nedošlo k možnému nedorozumění, neboť tyto položky mohou lidé vnímat jinak, 

jedná-li se o stavebnictví nebo například o spotřební zboží.   

Telefonicky jsem oslovila 15 stavebních podniků, z nich 11 souhlasilo se zasláním 

dotazníků, což znamená úspěšnost 73 %. Následně se mi vrátilo 58 vyplněným 

dotazníku. U ostatních firem, které jsem předem nekontaktovala telefonicky a oslovila 

pouze žádostí emailem, byla návratnost o poznání nižší. Pro získání 46 dotazníku jsem 

odeslala 230 emailů, což odpovídá návratnosti 20 %. Naznala jsem, že 104 dotazníků 

je dostatečných na potvrzení, či vyvrácení mých hypotéz.  
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3.1 Pracovní hypotézy 

 

Na základě prostudované teorie a rozhovory s lidmi ze stavebnictví, jsem se 

domnívala, že dotazníkový průzkum potvrdí tyto poznatky:  

 

Hypotéza 1:  

Většina lidí je přesvědčena, že mezi cenou práce a kvalitou práce existuje vztah. 

Hypotéza 2:  

Zákazníci se domnívají, že kvalita ne vždy odpovídá ceně. 

Hypotéza 3:  

Lidé jsou přesvědčeni, že čím je zboží novější, tím je kvalitnější a tím pádem i 

dražší. 

Hypotéza 4:  

Pro zákazníka hraje větší roli kvalita práce před cenou práce. 

Hypotéza 5:  

Zákazníci se domnívají, že ta nejnižší cena svědčí o té nejhorší kvalitě. 

Hypotéza 6:  

Většina zaměstnavatelů a zaměstnanců stavebních firem neví, co je to „Bezpečná 

cena“, nebo o ní nikdy neslyšeli. 

Hypotéza 7:  

Zaměstnanci a zaměstnavatelé stavebních firem, kteří se již s pojmem „Bezpečná 

cena“ setkali, jsou nakloněni jejímu vytvoření (definování). 

 

Kromě hypotéz, jsem se snažila odpovědět také na dvě velmi důležité otázky. 
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3.2 Základní otázky bakalářské práce 

Otázka číslo 1:  

Je možné dodat kvalitní dílo za nízkou cenu? 

Otázka číslo 2:  

Je možné za vysokou cenu dostat „zmetek“?  

 

 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Otázka č. 1 – Při výběru zboží a služeb se dívám na cenu:  

 

První  otázka se zaměřuje na to, jestli se zákazník při výběru zboží a služeb dívá na 

cenu. Velká většina, tj. 25 % (25 z 100 respondentů) odpověděla rozhodně ano, 

přičemž měla na výběr ze škály od 1 do 10, kdy 1 = Rozhodně NE, 10 = Rozhodně 

ANO. 17% zvolilo střední cestu a to hodnocení 5. Pouze 1 člověk ze 100 uvedl, že na 

cenu se v žádném případě nekouká. Tyto výsledky mne nepřekvapily, protože jsem 

předpokládala, že cena bude zajímat převážnou většinu respondentů. Mezi hodnotami 

6 až 10 (spíše ANO až Rozhodně ANO) se nacházelo 76 % odpovědí.  
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1. Při výběru zboží a služeb se dívám na cenu:  
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 Otázka č. 2 – Cena je pro mě hlavním určujícím faktorem při výběru zboží a 

služeb:  

  

Třetí otázka zkoumá, jestli je cena hlavním určujícím faktorem při výběru zboží a 

služeb.  Nejčastějším zastoupením mezi odpovědi byla střední hodnota 5, kterou 

označilo 20 % respondentů (tj. 20 ze 100 lidí). Pro 6 % dotázaných je cena tím 

hlavním určujícím faktorem.  

 

Otázka č. 3 – Při výběru zboží a služeb se dívám na kvalitu:  

 

Odpovědi na čtvrtou otázku ukazují, že 50 % dotazovaných se při výběru zboží a 

služeb dívá na kvalitu a jako svoji odpověď zvolili nejvyšší bod škály 10 = Rozhodně 
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ANO. Mezi hodnotami 1 až 6 se ocitlo pouze 6 ze 100 respondentů, což potvrdilo 

předpoklad, že kvalitu při výběru zboží a služeb zohledňuje většina lidí.  

 

Otázka č. 4 – Kvalita je pro mě hlavním určujícím faktorem při výběru zboží a 

služeb: 

 

 

Kvalita je hlavním určujícím faktorem pro většinu dotázaných. 86 % odpovědí se 

nachází na hodnotící škále od 6 do 10, kdy 10 =  Rozhodně ANO. Na opačné straně 

žebříčku, na škále od 1 do 4, kde 1 = Rozhodně NE, se ocitly pouze 3% odpovědí. 

Zbylých 11% uvedlo střední hodnotu. 

 

Otázka č. 5 – Při nákupu zboží a služeb upřednostňuji cenu před kvalitou:   
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Odpovědi na šestou otázku ukazují, že 60 % respondentů neupřednostňuje cenu před 

kvalitou. Zhruba 15 respondentů označilo bod 5, tudíž střed mezi Rozhodně Ano a 

Rozhodně NE. Zbylých 25% raději upřednostní cenu před kvalitou. 

 

Otázka č. 6 – Při výběru a nákupu zboží a služeb vždy upřednostňuji tu nejvyšší 

kvalitu:  

  

Z následujícího grafu je patrné, že odpovědi na to, zda dotázaní upřednostňují vždy tu 

nejvyšší kvalitu jsou umístěné prakticky rovnoměrně na celá použité škále. Nejvíce 

označení, tj skoro 30% získala odpověď 8. Většina odpovědí se nachází nad hranicí 7 

bodů. Z toho je patrné, že většina respondentů upřednostňuje vždy tu nejvyšší kvalitu. 

Tenhle výsledek potvrzuje jednu z mých hypotéz.  

 

Otázka č. 7 – Za nejvyšší cenou vidím vždy tu nejvyšší kvalitu:  
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Z tohoto grafu vyplívá, že většina lidí nevidí za nejvyšší cenou tu nejvyšší kvalitu. 

Tvrzení, že nejvyšší cena = nejvyšší kvalita rezolutně odmítlo 30,9% respondentů. 

Pouhé 3,1% dotázaných uvedlo odpověď Rozhodně Ano.  

 

Otázka č. 8 – Domnívám se, že cena zboží, služeb a práce vždy odpovídá kvalitě 

a výkonu:  

 

Následující otázka pomáhá potvrdit jednu z hypotéz. Ta říká, že zákazníci se 

domnívají, že kvalita ne vždy odpovídá ceně. Možnost rozhodně ne označilo 26% 

respondentů. Většina dotázaných se držela na bodové škále od 1 do 4 (56%). Z těchto 

výsledků mohu potvrdit svoji hypotézu. 16 % lidí označilo střední hodnotu 5 a pouhé 

3% souhlasí s výrokem, že cena zboží a služeb vždy odpovídá kvalitě.  
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Otázka č. 9 – Domnívám se, že ta nejnižší cena vždy svědčí o té nejhorší kvalitě:  

 

Otázka č. 10 vyvrací jednu z mých hypotéz. Ta říká, že se zákazníci domnívají, že ta 

nejnižší cena svědčí o té nejhorší kvalitě. Tento názor však rezolutně odmítá 32 % 

dotázaných. Mezi hranicí rozhodně ne a spíše ne, tedy mezi bodovou škálou 1 až 4, se 

nachází 60 % odpovědí. Pouhé 4 % (tj 4 lidé ze 100) zastávají názor, že nejnižší cena 

= nejhorší kvalita.  

 

Otázka č. 10 – Při koupi nemovité věci, upřednostním novostavbu před starým 

objektem:  
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Díky této otázce jsem se dozvěděla, že 57 % lidí, by spíše upřednostnilo 

novostavbu před starým objektem. 27 % respondentů uvedlo, že při koupi nemovité 

věci by spíše upřednostňovali starý objekt. 16 % respondentů uvedlo střední hodnotu. 

 

Otázka č. 11 – Myslíte si, že čím je objekt novější, tím je kvalitnější:  

 

 

Tvrzení, že čím je objekt novější, tím je kvalitnější, rezolutně odmítlo 23 % 

dotazovaných. Pouhých 19 % uvedlo bodové rozhraní 6 až 10, tedy spíše ano až 

rozhodně ano. Samotnou odpověď rozhodně ANO vybrali pouze dva respondenti ze 

100. Tím se vyvrací jedna ze základních hypotéz, že novější zboží = kvalitnější zboží.  
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11. Myslíte si, že čím je objekt novější, tím je kvalitnější:  
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Otázka č. 12 – Slyšel/a jste někdy o pojmu „Bezpečná cena“ ?  

 

 

Tento graf přímo potvrzuje moji hypotézu, že většina zaměstnanců a zaměstnavatelů 

stavebních firem neví, co je to ,,Bezpečná cena“ nebo o ní nikdy neslyšeli. Tato 

skupina tvoří celých 70 % respondentů, z nichž 55 % o pojmu nikdy neslyšeli a 

15 % sice slyšeli, ale neví, co pojem znamená.  28 % respondentů pojem zná a ví, co 

znamená. Zbylé 2 % dotázaných nechtělo na otázku odpovídat.  

 

Otázka č. 13 – Myslíte si, že je důležité, aby se zavedla „Bezpečná cena“? 

 

V této otázce jsem eliminovala respondenty, kteří na předchozí otázku, zda ví, co to 

znamená „Bezpečná cena“ uvedli odpovědi „Ne, zatím jsem o pojmu neslyšel/a“ a 

odpověď „Nechci odpovídat“. Následující otázka se tedy týkala pouze lidí, kteří pojem 

znají a nebo o něm alespoň slyšeli. Tato skupina tvoří 43 % respondentů, tj 43 lidí ze 

100.   

28% 

15% 
55% 

2% 

12. Slyšel/a jste někdy o pojmu 
„Bezpečná cena“ ? 

Ano, vím co je to bezpečná 
cena 

Ano, ale nevím přesně, co to 
znamená 

Ne, zatím jsem o pojmu 
neslyšel/a 

Nechci odpovídat 

52% 
32% 

16% 

13. Myslíte si, že je důležité, aby se 
zavedla „Bezpečná cena“? 

ANO 

NE 

Nechci odpovídat 
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83% 

17% 

16. Jaké je Vaše pohlaví?  

Muž 

Žena 

14% 

74% 

12% 

15. Jaký je Váš věk?  

pod 30 let 

31 - 55 let 

nad 55 let 

Výsledky ukazují, že prakticky každý druhý člověk, který pojem bezpečná cena zná, 

nebo o něm alespoň slyšel, je nakloněn jejímu definování. Dokonce její zavedení 

považuje za důležité. Tím se částečně potvrzuje moje hypotéza. 32 % respondentů 

nepovažuje vytvoření bezpečné ceny za důležitou a 16 % tázaných nechtělo na mou 

otázku odpovědět.  

 

Následující otázky se týkaly osobních údajů: 
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0% 

51% 49% 

0% 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?  

Základní 

Středoškolské 

Vysokoškolské  

Nechci odpovídat 

3% 

50% 35% 

12% 

18. Váš měsíční příjem je:  

Podprůměrný 

Průměrný 

Nadprůměrný 

Nechci odpovídat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Vyhodnocení otázek zkoumající vztah mezi kvalitou a cenou 

Z dotazníkového průzkumu vyplývá, že většina respondentů se snaží zvolit tu 

nejrozumnější cestu mezi cenou a kvalitou. Pro zákazníka jsou oba tyto aspekty velmi 

důležité. Při samotném rozhodování o výběru zboží nebo služby pak rozhoduje 

kvalita, kterou upřednostní většina respondentů. Lidé však nejsou přesvědčeni o 

vzájemném závislém vztahu mezi cenou a kvalitou. Věří, že i to nejlevnější, může být 

nejkvalitnější. Z dotazníkového výzkumu následně vyšla i známka nedůvěry a 

zklamání. Pouhé 3% respondentů totiž uvedlo, že za nejvyšší cenou vidí i nejvyšší 
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kvalitu. Více než polovina tuto myšlenku rezolutně odmítla. Vzhledem k tomu, že 

všechny moje dotazníky byly vyhodnoceny lidmi, kteří ve stavebnictví pracují, vidím 

výsledek mého průzkumu jako negativní. Dokud nebudou zaměstnavatelé a 

zaměstnanci stavebních podniků vnímat cenu jako závislou na kvalitě, nemohou 

ji tak vnímat ani samotní zákazníci. Velkým nedostatkem shledávám špatnou firemní 

kulturu. Každý zaměstnanec by měl věřit produktům a práci, kterou nabízí. Pakliže 

firma nedisponuje schopným manažerem, který nedokáže pracovní tým přesvědčit o 

nejvyšší kvalitě své práce, pak nemůžeme chtít, aby si to mysleli zákazníci.  

Vyšší cena by měla znamenat vyšší kvalitu. Pokud je zákazník ochoten investovat své 

peníze, měla by mu za to stavební firma poskytnout tu nejvyšší kvalitu práce. 

Z dotazníkového výzkumu však vyplývá, že tato praxe většinou neplatí. Místo zaručení 

vyšší kvality, jsou zákazníkovi za ochotu vyšší investice nabídnuty pouze dražší 

produkty a materiály. Lidé kvalitou myslí zboží, ale kvalita se skládá z práce a 

materiálu. Kvalita pro lidi většinou znamená drahé zboží, ale se zbožím se pracuje, 

instaluje, přepravuje, skládá se a montuje.  

 

3.3.2 Vyhodnocení otázek týkající se pořízení nového objektu 

Tyto otázky jsem položila z důvodu možného potvrzení mých hypotéz. Vyhodnocení 

těchto dvou otázek bylo ale nakonec mnohem zajímavější. Přestože většina 

respondentů uvedla, že raději upřednostní novostavbu před starým objektem 

(což potvrdilo moji hypotézu), tak na otázku, zda novější = kvalitnější se vyjádřila 

negativně. 75% respondentů, kteří na otázku: čím je objekt novější, tím je kvalitnější 

odpověděli rezolutně NE (tj. ze škály 1 – 10, možnost 1), následně uvedli, že by i 

přes to upřednostnili novostavbu. 

3.3.3 Vyhodnocení otázek o znalosti „bezpečné ceny“ 

V otázkách číslo 12 a 13 se jedna má hypotéza potvrdila, druhá jen částečně. 70% 

zaměstnanců stavebních podniků nezná pojem bezpečná cena. Ze zbylých 30% 

respondentů, kteří pojem znají, je pak každý druhý nakloněn jejímu definování.  

To, že osoby pracující ve stavebnictví nejsou s pojmem „bezpečná cena“ obeznámeni, 

beru do jisté míry jako nevýhodu. Neboť bezpečnou cenu shledávám jako jednu 
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z možností, jak bránit nejen projektanty a stavební podniky, ale v neposlední řadě také 

samotné zákazníky.  

3.3.4 Vyhodnocení osobních údajů 

Vyhodnocení osobních údajů nepřineslo žádné významné informace. Vnímání ceny a 

kvality je rozloženo rovnoměrně, bez vzájemné závislosti na věku, pohlaví, vzdělání, 

ani společenskému postavení.  

 

3.4 Řízené rozhovory 

Zajistit vhodné adepty na řízení rozhovory bylo překvapivě snadné. Většina lidí 

pracujících ve stavebnictví je se současnou situací nespokojených. Odsuzují 

praktiky, které jsou ve stavebnictví uplatňovány a nesouhlasí s nimi. Ať už se jedná o 

dumpingové ceny, nebo neustále se zhoršující kvalitu práce. Nikdo z těchto lidí však 

kvůli vážnosti tématu nechtěl být jmenován. 

Na kvalitu je nahlíželo z mnoha hledisek a každý ji vnímá úplně jinak. Mitchell Jay 

Feigenbaum tvrdí, že „kvalita je to, co za ni považuje zákazník.“ Tato definice se mi 

zdá nejlépe vhodná k mé práci. Zákazníci totiž mnohdy skutečně nevědí, co mají 

požadovat. Proto si neumějí kvalitu dostatečně ohlídat.  

Pan Ing. J. Č. tvrdí, že jedním z nejčastějších nedostatků ve stavebnictví je špatný 

projekt. Vzhledem k neustále snižujícím se cenám je potřeba šetřit úplně všude. 

Samozřejmě i na samotných projektech.  Vzhledem k tomu, že pro stavbyvedoucího je 

projekt často  tím jediným, co dostane do ruky, tak to postaví. I když ví, že špatně. Na 

špatný projekt se takhle postupně dále nabalují další špatné postupy a výsledkem je 

nekvalitní dílo. Inženýr J.Č. je dále přesvědčen o tom, že lidé jsou ochotni investovat 

pouze do věcí, které jsou na první pohled viditelné. Jedná se například o více oken 

nebo modernější parkety. Vkládat peníze navíc do samotné práce nikoho nenapadne, 

protože to bere jako samozřejmost. 

Nad problematikou nekvalitních projektů se pozastavila většina oslovených odborníků.  



36 

 

Jeden příklad z mnoha se týkal budovy školy. Třicetiletá budova potřebovala z důvodu 

zatékání novou střechu. Městská část proto vypsala výběrové řízení. Z šesti 

přihlášených firem nevyhrála ani ta s nejlepším jménem ani ta, která zaručovala tu 

nejdelší možnou dobu reklamace. Vyhrála ta nejlevnější. Po roce se ale objevily první 

problémy. Do školy opět zatékalo a začaly se tvořit plísně. Několik marných pokusů o 

reklamaci skončilo neúspěchem. Stavební firma se nakonec vyjádřila tak, že v 

požadavcích výběrového řízení nebylo napsáno, že do školy nemá pršet. Chtěli 

pouze novou střechu. 

Podle Ing. J.K. šla kvalita prudce dolů, z důvodu možnosti zadávat zakázky 

malého rozsahu (zakázky do 100.000 Kč). U takovýchto zakázek je totiž ekonomicky 

nevýhodné realizovat jakýkoliv formální výběr, a proto probíhá zadávání takzvaně ,,z 

volné ruky“. Získání zakázky bez výběrového řízení bývá častá příčina dumpingové 

ceny.  

Cena je složena z položek kalkulačního vzorce. Tedy z přímého materiálu, přímých 

mezd, ostatních přímých nákladů, výrobních a správních režií a zisku. Pokud chceme 

cenu snížit, musíme někde ubrat. A většinou musíme ubrat všude. A hodně! Stavební 

firmy jsou ochotné stavět za cenu nulového zisku a jdou i mnohem dál. Tento problém 

lze ilustrovat příkladem z praxe. 

„Přihlásím se do výběrového řízení na realizaci stavby. Klasický postup začíná tím, že 

dle příslušných ceníků udělám odhad, který mi bude dělat 100.000 Kč. Já však vím, že 

jsem schopen tuto stavbu realizovat za 70.000 Kč. Pokud ale výběrové řízení chci 

vyhrát (a já chci, protože potřebuji práci), musím kalkulaci nákladů upravit na 50.000 

Kč. Neboť konkurence ve stavbnictví je obrovská a všichni tlačí cenu co nejníže, aby 

vyhráli.   A protože ve smlouvě je psáno, že stavba bude stát 50.000 Kč a já ji dokážu 

postavit nejméně za 70.000 Kč, musel bych dát 20.000 Kč ze své kapsy. To ale nechci, 

tak musím někde ušetřit.“ 

Dle Ing. J.K. je další skulinkou současného systému termín ,,vícepráce“. Tento 

pojem představuje práce, které se nemohly před zahájením práce předvídat. Jedná se 

například o povodně, havárie atd. Jde o přidanou položku k původní ceně. Za tyto 

,,vícepráce“ si stavební firma může nechat zaplatit (do 20 %). Tady se však ale opět 

dostáváme k problému nedostatečných projektů. Ve většině případů jsou totiž projekty 

dělány “jen tak povrchově od stolu“ a nejsou řešeny například základy. ,,Na staveniště 
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poté přijede bagr, kopne a zjistí, že je vše jinak, než bylo v projektu. Proč? Protože -

nekvalitní projekt“.  

Ing. K.S. je přesvědčená o tom, že všechno má svou cenu. Nejnižší nabídka by měla 

vždy naznačovat zdvižený prst, neboť schopní a kvalifikovaní odborníci svoji cenu znají 

a stojí si za ní. Věří tomu, že vztah mezi kvalitou a cenou určitě existuje, ale je 

přesvědčená o tom, že kvalitu je vždy potřeba kontrolovat. Společně s Ing. J.Č. se 

shodli na názoru, že to, co je skutečně potřebné při kontrolování kvality, je 

nezávislý technický dozor. Ten by měl dohlížet na průběh práce každého 

realizovaného projektu. Ten ale stojí peníze. A stojí hodně peněz, neboť přebírá velkou 

odpovědnost.  

Inženýr Jiří Košulič v článku pro časopis Stavebnictví říká, že je důležité, aby se 

zadavatelé zaměřili na posuzování nabídek tak, aby pokud možno vyloučili rizika 

mimořádně nízkých nabídek. Velkou důležitost také přikládá důsledné činnosti 

technického dozoru investora v průběhu stavby. V článku dále uvádí, že „zabránit 

dumpingovým cenám lze pouze tím, že k nim nebudou dodavatelé nuceni.“ [15] 

 

3.5 Dílčí závěry a doporučení  

Problematikou mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví jsem se zabývala 

celý rok, od doby, kdy jsem se téma své práce stanovila. Během tohoto období jsem 

měla možnost o problematice mluvit s mnoha odborníky. Následně jsem uskutečnila 

šest řízených rozhovorů, kde odborníci odpovídali na stejné otázky, které jsem uváděla 

v dotazníkovém výzkumu. Jejich odpovědi se však s výsledky dotazníků ve většině 

případů zcela rozcházely. 

Zkušenosti odborníků se však naopak povětšinou shodovaly. Většina z nich se, dle 

mých předpokladů, k současnému stavu stavebnictví stavěla spíše skepticky.  

Na základě řízených rozhovorů, dotazníkového průzkumu a oslovení několika 

zkušených odborníku z praxe, jsem stanovila šest opatření, která vidím jako nezbytná k 

tomu, aby se současná situace na stavebním trhu zlepšila nebo alespoň nadále 

nezhoršovala. Tato opatření jsou určena nejen investorům, kteří na nekvalitně 

odvedených zakázkách ztrácejí, ale také samotným stavebním firmám.  
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1. Komplexně propracovaný projekt - je velmi důležité, aby projekty nebyly tvořeny 

jen tak od stolu, jak to v mnoha případech je. Komplexní zpracování projektu je 

nezbytné pro další realizaci stavby. Na začátku kvalitní projekt možná představuje 

vyšší pořizovací náklady, ale můžeme se tím vyhnout následným nákladům na 

,,vícepráce“. 

2. Nezávislý technický dozor - který by měl dohlížet na celý průběh výstavby a 

zajišťovat správné technologické postupy. Tím bude možno chránit nejen 

investora, ale i stavební firmu.  

3. Potřeba kvalifikovaných a zkušených odborníků - pokud budou za vidinou 

nižších výdajů za mzdy stavební firmy nadále zaměstnávat pracovníky bez 

příslušné kvalifikace, anebo alespoň praxe, nedosáhnou nikdy požadované kvality. 

4. Pozorné posouzení mimořádně nízkých nabídek - investorovi jde v první řadě o 

to, aby projekt byl co možná nejméně nákladný. Nejnižší pořizovací cena to však 

rozhodně (v mnohých případech) nezaručí. Právě naopak! Dodatečné ceny za 

,,vícepráce“ a následné další vysoké náklady za nápravy škod, mohou nakonec 

několikanásobně přeskočit i tu nejvyšší nabídku ve výběrovém řízení.  Na druhé 

straně může být tento bod brán jako ochrana samotných stavebních firem, které 

kvůli konkurenci neustále snižují svou nabídkovou cenou a tím ohrožují, nejen 

budoucí stav věcí, ale i svoje, do té doby možná, dobré jméno podniku.  

5. Vytvoření ,,Bezpečné ceny“  - česká komora autorizovaných inženýrů se o 

zavedení tohoto pojmu do stavebnictví snaží již od roku 2013. Přesto však mnozí 

lidé ze stavebnictví o tomto pojmu dosud neslyšeli (jak vyplývá z dotazníkového 

průzkumu). Bezpečná cena by měla ochránit nejen investora (neboť bezpečná 

cena stanoví, za jakou cenou lze vybudovat projekt, aby splňoval požadovanou 

kvalitu), ale ochrání také samotné stavební firmy, neboť bude počítat s kompletním 

kalkulačním vzorcem, tzn. i se ziskem. Vytvoření bezpečné ceny však samo o sobě 

neznamená výhru. I u takového projektu je nadále velmi důležitá kontrola. Neboť 

„co nekontroluji, to neřídím“. 

6. Potřeba schopného manažera – Stejně jako člověk na nesprávném místě dokáže 

napáchat celou řadu škod, tak kvalitní odborník dokáže vést pracovníky, efektivně 

řídit a zejména podporovat takové postoje a hodnoty, které vytváří respekt ke 

kvalitě. Schopný manažer může být mozkem a zároveň kostrou celého dobře 
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fungujícího podniku. Zvláště v tak rychle se měnícím prostředí stavebního trhu, je 

schopný manažer důležitější, než kdykoliv dříve.  

 

Všechny tyto body mohou působit, jako další náklady do rozpočtů, které jsou už teď 

podle většiny věřejnosti přeplacené. Nicméně do budoucna mohou zajistit velkou 

ochranu samotného investora. Věřím, že vložené náklady se odrazí na kvalitě 

provedení práce a investor se tak vyhne budoucím nákladům na ,,vícepráce“, 

opravy, reklamace, rekonstrukce atd. Nekvalitní dílo se totiž postupem času 

projevit musí. 

Z dotazníkového výzkumu vyplývá, že hlavním určujícím faktorem při výběru zboží 

a služeb ve stavebnictví, je kvalita. Tento výsledek však odporuje současnému 

trendu ve stavebnictví, kdy obvykle při výběru zhotovující firmy zvítězí nejnižší cena. 

Lidé v mém výzkumu totiž nevidí vzájemnou vazbu mezi cenou a kvalitou. Věří, že i 

za nejnižší cenu mohou dostat nejlepší kvalitu. Tady se však dostáváme do rozporu 

s tím, co jsem zjistila od odborníků při řízeném rozhovoru.  

Vedoucí oddělení provozu a investic, Ing. J.Č. je přesvědčen, že existuje vztah mezi 

cenou a kvalitou, kdy ve většině případů z praxe je na ceně závislá i budoucí kvalita 

díla. Pokud stavební firmy jsou ochotné jít do zakázek, které pro ně budou 

představovat zápornou marži, pak předem vědí, že na zakázce budou nuceni v některé 

její fázi ušetřit. Velmi často se tak děje již v přípravné části, kdy není kvalitně a odborně 

zpracován projekt (například nejsou zpracovány detaily stavby, některé technologické 

části projektu nejsou zpracovány odborníky apod.) a dále pak samozřejmě v průběhu 

realizace. Za kvalitu se totiž musí zaplatit, a to nejen za materiály, ale též za práci 

(lidské zdroje).  

Pro představu mohu uvést jednoduchý příklad z praxe, kdy šikovný obkladač si svoji 

práci ohodnotí na 2.000,- Kč za zakázku. Má výborné reference, znalosti, dlouholetou 

praxi a ví, že za tuto cenu dokáže odvést tu nejvyšší možnou kvalitu díla. Investor chce 

ale šetřit a tak najme obkladače, který si účtuje pouze 1.500,- Kč. Takový obkladač 

nemusí mít žádné reference, znalosti ani žádnou praxi. Ale je levnější. Na začátku je 

investor spokojený, protože ušetřil. Později se ale může snížit estetičnost, funkčnost a 

životnost díla, a další náklady na jejich nápravu jsou nakonec mnohem vyšší, než by 

byla počáteční cena kvalifikovaného  popřípadě zkušeného odborníka.  
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3.6 Odpovědi na základní otázky bakalářská práce 

Na otázku, zda je možné za vysokou cenu dostat „zmetek“ je odpověď jednoznačná: 

Ano! Samotné vysoké cenové zhodnocení nemůže nikterak zajistit požadovanou 

kvalitu, pokud neinvestujeme do „věcí“, které jsou skutečně potřeba. Především tedy 

do člověka, který bude požadovanou kvalitu řídit a následně kontrolovat.  

Na otázku, zda je možné dostat kvalitní dílo za nízkou cenu, odpověď tak jednoznačná 

není. Stavebnictví je bezesporu těžkou disciplínou, neboť jak už bylo několikrát řečeno: 

,,konkurence je obrovská“. A to tlačí stavební podniky do situace, kdy musí konkurovat 

cenou. Je velmi důležité, aby stavebnictví disponovalo odborníky, kteří dokáží pohlídat 

,,nebezpečně nízké nabídky“. Nicméně pořád platí stejná pravidla. Pokud firma má 

schopného člověka na správném místě, který je schopný udržet požadovanou kvalitu i 

za předpokladu, že cena nebude nejvyšší, pak je možné vše. Každé malé dítě přece ví, 

že ,,za málo peněz, lze udělat hodně muziky“. Nejdůležitější je však kontrola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci se zabývám vztahem mezi cenou práce a kvalitou práce ve 

stavebnictví. Na základě prostudovaných materiálů, dotazníkového průzkumu a 

rozhovory s řadou odborníků jsem popsala současnou situaci na stavebním trhu. 

V teoretické části jsem upřesnila základní pojmy, které se dané problematiky týkají. 

V empirické části jsem vytvořila sedm pracovních hypotéz a položila si dvě zásadní 

otázky, týkající se vztahu mezi cenou a kvalitou. Potvrzení či vyvrácení mých 

původních hypotéz mi napomohlo tyto důležité otázky zodpovědět.  

Dle mého názoru je velmi důležité investovat nejen do materiálů, ale i pracovníků 

a vývoje. Přestože, jak bylo uvedeno v úvodu: „Stavebních firem je mnoho a nabídka 

často převažuje nad poptávkou“, v současné době je nutné velmi dobře vybírat 

realizační firmu. Firem, které své dílo zpracují odborně, v nejlepší kvalitě, s dlouhou 

životností a odpovídajícími zárukami, totiž není mnoho. Záruka vyšší ceny nemusí být 

zpravidla příslibem vyšší kvality. Proto je velmi důležité kontrolovat, do čeho přesně 

jsou finance investovány.  

Bezpečná cena by mohla být jedním z možných řešení současné nelehké situace 

na stavebním trhu. Jako velmi obtížné ale shledávám její definování a následné 

kontrolování jejího dodržování. 

Téma své bakalářské práce považuji za velmi důležité. Fakt, že se touto problematikou 

zatím nikdo více nezabýval mne překvapil. Vzhledem k obšírnosti tématu, které není 

schopna pojmout bakalářské práce, mám v plánu toto téma nadále rozvíjet a 

pokračovat v něm svou diplomovou prací, kde bych se ráda zěměřila zejména na 

problematiku měření kvality ve stavebnictví.  
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6 PŘÍLOHY 

6.1 Příloha č. 1 – Dotazníkový výzkum 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. 

Jsem studentkou 4. ročníku bakalářského studijního programu na fakultě stavební VUT 
v Brně. Má bakalářská práce se zabývá zkoumáním vztahu mezi cenou práce a 
kvalitou práce ve stavebnictví. 

Předem děkuji za Váš čas. 

 

Vztah ceny práce a kvality práce 
 
 
1. Pracujete ve stavebnictví? 
 
a) ANO 
b) NE 
 
Následující otázky se týkají ceny a kvality práce ve stavebnictví 
 
( dpově  zařa te, prosím, na desetibodové škále.  značte na stupnici 1–10, kdy je 1 
= rozhodně ANO a 10 = rozhodně NE, 5 = střed) 
 
1.1 Při výběru zboží a služeb se dívám na cenu: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
1.2 Cena je pro mě hlavním určujícím faktorem při výběru zboží a služeb: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
1.3 Při výběru zboží a služeb se dívám na kvalitu: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
1.4 Kvalita je pro mě hlavním určujícím faktorem při výběru zboží a služeb: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
1.5 Při nákupu dám vždy přednost ceně před kvalitou: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
1.6 Při výběru a nákupu zboží a služeb vždy upřednostňuji tu nejlepší kvalitu: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
1.7 Za nejvyšší cenou vidím nejvyšší kvalitu 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
1.8  Cena zboží, služeb a práce vždy odpovídá kvalitě a výkonu? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.9 Cena vždy odpovídá kvalitě 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
1.10. Ta nejnižší cena, vždy svědčí o té nejhorší kvalitě. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
1.11. Při koupi nemovitosti, upřednostním novostavbu před starým domem. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
1.12. Myslím si, že čím je dům novější, tím je kvalitnější. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
1.13. Slyšel/a jste někdy o pojmu „Bezpečná cena?“ 
 
a) ANO, vím co je bezpečná cena 
b) ANO, ale nevím přesně, co pojem znamená 
c) Ne, zatím jsem o pojmu neslyšel/a 
d) Nechci odpovídat 
 
1.14. Myslíte si, že je důležité, aby se zavedla „Bezpečná cena?“ 
 
a) ANO 
b) NE 
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c) Nevím, co je „Bezpečná cena“ 
d) Nechci odpovídat 
 
 
 
2. Nyní Vás poprosím o pár statistických údajů: 
 
 
2.1. Váš věk? 
 
a) pod 30 let 
b)   31 až 55 let 
c)   nad 55 let 
d)   nechci odpovídat 
 
2.2. Jaká je Vaše pohlaví? 
 
a) muž 
b) žena 
c) nechci odpovídat 
 
 
2.3. Jaká je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 
a) základní 
b) středoškolské 
c) vysokoškolské 
d) nechci odpovídat 
 
 
 
2.4. Váš měsíční příjem je: 
 

a) podprůměrný 

b) průměrný 

c) nadprůměrný 

d) nechci odpovídat 
 

 

Děkuji Vám za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

S přáním krásného dne, Kristýna Schenková 

 

 

 


