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Diplomant v teoretické části vychází ze samotného zadání a popisuje oblast stavebnictví,
v níž v současné době již druhým rokem pracuje. Může tak fundovaně popsat jednotlivé
stavbařské profese, stavební podnik a zejména problematiku vedení a řízení pracovníků ve
stavebnictví. V poslední kapitole se potom zabývá pojmem motivace pracovníka. Celá tato
část je přehledná a postupně rozčleněna do jednotlivých kapitol. Citace jsou v poznámkách
pod čarou, konkrétní části odborné literatury, ze které čerpal pak očíslovány za jednotlivými
sloupci textu. Zdroje a číslování tabulek a grafů autor uvádí na konci diplomové práce.

Při tvorbě a návrhu praktické části vytvořil vlastní metodiku odborného výzkumu, zvolil si
hlavní cíl svého šetření a 8 dílčích cílů, ke kterým přidal jednotlivé hypotézy i důvody jejich
stanovení. Student své otázky respondentům v dotaznících formuloval jednoduše a jasně.
Dosažené výsledky jsou vyhodnoceny a vyčísleny v procentech a pomocí grafů. Po
vyhodnocení dotazníkového průzkumu si diplomant porovnal výsledky se svými hypotézami
a v případě nepříznivých závěrů navrhl doporučení pro zlepšení vzniklé situace. Pochopitelně
oblast jednání s lidmi, jejich motivace k práci a zvolení účinných metod k dosažení jejich
optimálních výsledků představuje tak individuální oblast, že je opravdu mnoho řešení jak zde
jednat. Osobnosti každého vedoucího pracovníka vyhovuje jiný styl řízení, protože s ním má
zkušenosti a výsledky. Takže potvrdit, zdajsou uvedená doporučení správná či nikoliv, může
být diskutabilní.

Bohužel se před tiskem nepodařilo objevit drobnou chybu, která se opakuje u vyhodnocení
některých tabulek u odpovědi dělníků, kdy je dělník v odpovědi pod jeho tabulkou označen
jako vedoucí pracovník. Přesto, že je výsledek vyčíslen správně a jde jen o záměnu "slova"
které se omylem překopírovalo, tak to působí trochu zmatek. Jistě by se těch cca 8 listů, na
kterých je chyba dalo vyměnit se správně přepsaným slovem, neboť na výsledek výzkumu to
ve skutečnosti nemá vliv. Srozumitelnost vyhodnocení tím však přece jen utrpěla.

Zadání práce zahrnuje problematiku velice rozsáhlou ajejí konečný cíl si lze vyložit
mnoha možnými způsoby. Diplomant se v průzkumu vedením a řízením pracovníků zabýval a
konkrétní specifika stavebnictví zde využil. Předložená práce zadanému tématu, tedy
přinejmenším jedné z mnoha možností jeho vyložení, vyhovuje. Z hlediska odborné praxe lze
její výsledek chápat spíše jako ukázku současného obrazu stavebnictví především ve
Zlínském kraji. Tato práce chce přispět k tomu, aby se současný stav zlepšil. Pro vedoucí



pracovníky je zde možnost se nad výzkumem zamyslet a zvážit možná doporučení pro
zlepšení konkrétních výsledných situací. Cením si aplikací, ze kterých vyplývá autorova
znalost prostředí stavebního podniku.

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 do por u č u ji!

Klasifikační stupeň ECTS: Dobře C/2

Doplňující otázky k obhajobě a rozpravě:

1) Která z oblastí Vašeho dotazníkového průzkumu je, dle vašeho názoru, pro řízení
spolupracovníků nejvíce podstatná?

2) Podle Vašich zkušeností z práce ve stavební firmě: Který z Vašich dílčích závěrů by
mohl nejvíce ovlivnit postoj pracovníků a chod zkoumané firmy?
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