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Trh práce je charakteristický vysokou zaměstnaností žen, ale postavení žen na trhu práce
stále vykazuje zřetelné nerovnosti. Není proto divu, že si Tereza Martincová, jako téma své
diplomové práce vybrala, v dnešní době velmi aktuální problematiku, která se týká rovných
příležitostí. Ze široké problematiky si podle svého zaměření zvolila práci manažera
a uplatňování rovných příležitostí mužů a žen ve stavebnictví. Cílem její diplomové práce
bylo prozkoumat situaci ve stavebních podnicích a následné navržení doporučení, která by
zlepšení stávající situace mohla podpořit,

V teoretické části autorka nejprve vysvětlila pojmy, které charakterizují prostředí
podniku, práci manažera a rovné příležitosti ve stavebnictví. Pro pochopení širších souvislostí
zkoumaného problému správně přidala i otázky diverzity, která tvoří nadstavbu rovných
příležitostí a zdůrazňuje i přínosy prosazování pravidel různorodosti v organizaci. Dále
vysvětlila pojem synergie a rozdíl mezi tvůrci a správci. Celá tato část práce je velmi dobře
strukturovaná a je vidět, že se autorka správně orientuje v metodice, potřebné pro praktickou
část její práce.

V praktické části si autorka vypracovala pracovní hypotézy, jako podklad k dotazníku pro
provedeni výzkumu. Z jeho výsledků dále vycházela a získané informace do své práce vhodně
zapracovala. Výsledky jsou zpracovány přehledně. Autorka podrobně a správně využívá
analýzy údajů pomocí grafů a tabulek s příslušným komentářem.

V závěru práce provádí komparaci a vyhodnocení hypotéz s celkovým zhodnocením práce
manažera a rovných příležitostí ve stavebnictví. Autorka zjistila, že stavební společnosti by se
měly více věnovat vzděláváni manažerů, což zvýší firemní kulturu i konkurenceschopnost.
Jedno z dalších doporučení se týkalo plánu rovnosti žen a mužů, pomocí kterého by se daly
implementovat rovné příležitosti do firem. Tímto zevšeobecněním velmi dobře naplnila cíl
práce, který si v úvodu stanovila.

Autorka prokázala schopnost spojovat teoretické znalosti a obecné informace s praktickým
využitím v konkrétních podmínkách. Prováděné analýzy jsou dostatečně propracované
a ověřování hypotéz ústí v logický závěr. Autorka použila vhodnou literaturu v přiměřeném
rozsahu a uvedla veškeré použité zdroje, které využívala. Práce má po stránce obsahové
i formální propracovanou logickou strukturu a splňuje kvalifikační požadavky kladené na
diplomovou práci. Psaný jazyk: čeština

Z výše uvedených důvodů práci k obhajobě doporučuji.

Klasifikační stupeň ECTS: l/A
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Doplňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

1) Domníváte se, že vedení stavebních podniků zná pozitivním působení zavádění
rovných příležitostí do svých firem? Pokud ano, jaké pozitivní účinky to jsou?

2) Co bývá, podle Vašeho názoru, nejčastější příčinou neúspěchu manažerů?

V Brně dne

Podpis

Klasifikační' stupnice

Klas. stupeň ECTS A n C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4
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