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Diplomant: Bc. Jiří Klikar

Vedoucí: PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Název práce: Specifika týmové práce a řízení ve stavebnictví

Práce chce přispět k řešení aktuálního problému nových nároků na týmovou práci stavebních
podniků v současném období dynamicky se měnících podmínek ve společnosti. Diplomant
zvolené téma rozpracoval nejprve v teoretické části: Zaměřil se hlavně na charakteristiku
základních pojmů, jako tým, týmová práce a především týmová komunikace. Zcela správně ji
považuje za základní aspekt dobře fungujícího týmu. Poněkud zde opomíjí celkovou situaci ve
stavebnictví a zvláštnosti právě stavebních podniků.

Empirická část a samotný výzkum se týkal zejména komunikace a vztahových otázek mezi
spolupracovníky konkrétního stavebního podniku. Vhodně formulovanými otázkami autor
zjišťoval informace potřebné k ověření hypotéz. Jistě by se dalo diskutovat o tom, zda byla nutná
anonymita. Určitě by totiž bylo zajímavé zjistit, v jakém týmu, podle skupin rozdělení profesí, se
určité problémy vyskytovaly. Zajímavý je i popis metodiky samotného vyplňování.

Co se týče popisu dotazníku, některé otázky jsou vysvětlovány, až příliš podrobně. Za přínosné a
přehledné považuji vyhodnocení každé otázky ihned, nikoli až po vysvětlení dotazníku samého.
Celá práce by se určitě dala více rozvinout a dopracovat. Našly by se tu sice okraje nerespektující
zadání otázek a poloprázdné stránky, kvůli grafům, které by šly zmenšit. Grafická zobrazení
výsledků někde jasně vypovídají, jinde jsou zbytečná. Z gramatiky by také autor na svém rodném
jazyce mohl zapracovat. Graficky je celkem zdařilá a představuje slušný standard. Mohla by
docela dobře sloužit jako inspirace a návod na tvorbu a uspořádání fungujících týmů a stát se
vodítkem k vyřešení případných problemů v daném podniku.

Diplomant se ke svým dílčím závěrům dostává po jednotlivých krocích, v nichž si ověřuje
pravdivost svých hypotéz. Cením si aplikací, ze kterých vyplývá autorova znalost prostředí
stavebního podniku. Bude jistě obnášet ještě mnoho úsilí, než i ve stavebnictví budou uvedené
poznatky v praxi aplikovány. Tato práce chce přispět k tomu, aby se současný stav zlepšil.

Citace a odkazy na literaturu jsou zpracovány dle norem. Po formální stránce studie odpovídá
nárokům na diplomovou práci kladeným. Psaný jazyk: Čeština.

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě jednoznačně d o por u č u ji!
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Doplňující otázky:
1) Která ze zmíněných oblastí dotazníkového průzkumu je, dle vašeho názoru, pro řízení

spolupracovníků nejvíce podstatná?
2) Který z Vašich dílčích závěrů by mohl chod zkoumané firmy nejvíce ovlivnit?
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