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Název práce: Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku

Hned v úvodu práce si autor klade základní cíl: Vypracovat kvalitní teoretický základ a použít ho
ve vybrané firmě k analyzování jejich kvality z hlediska vedení a řízení spolupracovníků.
Jsem přesvědčena, že téma je široké a tento cíl je dosti ambiciózní. Pro zajištění kvality své
práce a zkoumání veškerého dění, s řízením lidí související, diplomant musel ve vybrané firmě
nějakou dobu působit. Tím zhodnotil všechny důležité procesy, které na tomto poli v dané firmě
probíhají.
Nicméně vytyčený záměr diplomové práce byl prakticky ve všech bodech splněn.
Y závěru autor popsal zkráceně výsledky jeho práce, zhodnotil firmu a vytvořil krátký pohled
zaměstnanců i manažerů. Domnívám se, že závěry které zde autor uvedl, se pro danou firmu
mohou stát nestranným náhledem do jejich systému řízení. Pokud firma dílčí závěry práce
kriticky zhodnotí, mohla by se v některých případech stát podstatně efektivnější a produktivnější.

Struktura odpovídá zadání i názvu práce, je rozčleněna do teoretické části a praktické části.
Vzhledem k rozsahu a obsahovému zaměření kapitoly by se některé kapitoly jistě daly rozdělit do
větších celků.

U diplomové práce, týkající se vedení a řízení spolupracovníků, bych možná uvítala větší
množství ilustrujících grafů a tabulek, většina jich je uvedená pouze v přílohách. Také mi
chybí větší porovnání názorů obou skupin z dotazníků, jak manažerů, tak zaměstnanců. Jsem
však přesvědčena, že pokud by měl autor prostor věnovat se tomuto tématu hlouběj i,
pravděpodobně by se mu podařilo zpracovat obsahově, velmi aktuální a přínosnou práci. Citace a
odkazy na literaturu jsou zpracovány dle norem. Po formální stránce tedy práce 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!

Klasifikační stupeň ECTS: ------------------------------Velmi dobře B/1,5

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 nejvíce kladně chod firmy ovlivnit?
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