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Název posuzované diplomové práce je: Vedení a řízení spolupracovníků ve 

stavebním podniku. Autor práce si klade za cíl shromáždit a utřídit teoretické poznatky 
z oblasti řízení spolupracovníků a celkově lidských zdrojů v podniku a následně získané 
teoretické znalosti aplikovat v prostředí konkrétního stavebního podniku. Tento cíl je dosti 
náročný jak po teoretické stránce, pro šíři zadaného tématu, tak pro aplikaci v konkrétní 
stavební firmě, jelikož vyžaduje poměrně hlubokou znalost mechanizmu fungování 
vybrané společnosti, pro správnou formulaci otázek dotazníkového průzkumu a jeho 
interpretaci. 

Vytyčený cíl diplomové práce autor splnil ve všech směrech. Velice podrobně se 
věnoval teoretické části práce a dané znalosti prakticky aplikoval při analýze dotazníků 
pro manažery i ostatní zaměstnance stavební společnosti. 

Závěr práce autor věnoval rekapitulaci a souhrnu výsledků práce. Na základě 
provedeného dotazníkového šetření, které provedl mezi manažery a ostatními pracovníky, 
vybral jedno z předem stanovených hodnocení společnosti a popsal jednotlivé aspekty 
zjištěných informací. Dle mého názoru by bylo užitečné v závěru dále shrnout jednotlivá 
doporučení pro zlepšení a případně navrhnout opatření jakými požadovaného zlepšení 
dosáhnout. 

Zpracovaná praktická část diplomové práce může být použita ve vybrané stavební 
firmě jako nestranný pohled nezainteresované osoby, a také jako základ pro vlastní 
analýzu vnitřních procesů řízení lidských zdrojů. 

Předložená diplomová práce je strukturovaná v souladu se zadáním a je rozdělena 
do teoretické a praktické části. Grafická úroveň práce je dobrá, avšak dle mého názoru je 
škoda, že autor umístil téměř veškeré grafy týkající se jednotlivých otázek do přílohy. Dle 
mého názoru by vybrané „koláče“ mohly uvozovat jednotlivé dílčí závěry. 

Autor ve své diplomové práci uvedl citace a odkazy na literaturu dle norem a po 
formální stránce tak práce odpovídá požadovaným nárokům. Psaný jazyk: Čeština. 

 

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě        d o p o r u č u j i. 
 

Klasifikační stupeň ECTS:         Velmi dobře   B/1,5 
 
Doplňující otázky: 

1) Když tvrdíte, že vedení společnosti nebere v úvahu názory pracovníků, jakým 
způsobem by mělo vedení společnosti názory pracovníků získávat a jak na ně 
reagovat? 

2) Vyberte a vysvětlete prosím doporučení pro zlepšení oblasti řízení výkonu a 
hodnocení zaměstnanců, které pokládáte za nejdůležitější. 
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