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. Cílem práce s názvem Týmová spolupráce a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku bylo
téma nejprve teoreticky vymezit a charakterizovat současné trendy pracovního trhu ve
stavebnlctví, na kterém se týmová spolupráce a rozvoj osobnosti potkávají. V praktické části
pak provést výzkumné šetření, analyzovat jeho výsledky a posoudit jejich praktické uplatnění
ve stavební oblasti.
V teoretické části definoval jednotlivé pojmy, objasnil myšlenky, ze kterých empirická část
vycházela - Zlatý kruh, stavební podnik, týmová spolupráce a rozvoj osobnosti.
Druhá část se zabývá empirickým výzkumem ve firmě Moravostav Brno a.s. kde bylo
provedeno výzkumné šetření kvalitativní formou. Použitou metodou je chápající rozhovor.
výstupy jsou převedeny do přehledného seskupení grafu a tabulky. Následuje vyhodnocení
závěrů a navržení dalších kroků pro zlepšení. Výzkum je obohacený pro širší kontext o
globální výzkumy na dané téma.
výstupy této práce je možno opakovaně použít při mapování předpokladů pro týmovou
spolupráci, lze vytvořit analýzu a na jejím základě navrhnout proces nalezení společně
rezonujících hodnot např. s cílem vytvořit společné směrování a firemní kulturu. To může
vést k oživení firmy, podpoření iniciativy v zaměstnancích, zlepšení zdraví zaměstnanců a v
neposlední řadě také zvýšení výkonu firmy.

Práce se sice zabývá častými problémy firmy, avšak dívá se na ně odlišným způsobem. Autor
dokázal propojit více technik dohromady, aby vznikl jedinečný způsob, díky kterému lze
zachytit emoce ve firmě. Poté se lze zabývat vytvořením společných hodnot na základě
metody Zlatého kruhu. Práce vychází z hlubšího poznání fungování člověka. Autor se na něj
dívá jako na emoční bytost, která v případě, že jsou její potřeby naplněny, vykonává svou
práci kvalitně a také v ní dokáže nacházet vlastní naplnění a smysl. Pokud se o dané téma
bude zajímat více lidí, může takové zvýšení povědomí přispět celkově ke globálnější změně.
Práce je napsaná srozumitelnou formou, doplněnou vysvětlujícími ilustracemi autora a
kapitoly na sebe logicky navazují. Použitá literatura i internetové zdroje jsou zde citovány
správně, ve více, než dostatečném rozsahu. Psaný jazyk čeština.

Celkové hodnocení práce:
Z výše uvedených důvodů práci k obhajobě d o por u č u ji!

Klasifikační stupeň ECTS: A / 1

Doplňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

1) Setkal jste se během svého výzkumu s nějakými překážkami?
2) Jaké další možnosti pro pokračování (na základě Vašeho výzkumu) ve firmě

Moravostav Brno a.s. vidíte?
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