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Cílem bakalářské práce, nazvané Vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě, bylo,
na příkladech konkrétních firem se stavebním zaměřením, zjistit trendy vedení a řízení lidí.

V teoretické části se seznamujeme s obecnými pojmy managementu a specifik stavební
firmy. Dále se autorka zaměřuje na nejčastější nástroje, aplikované při vedení a řízení,
zejména interní komunikaci, vzdělávání a zajištění pracovní spokojenosti. Kapitoly na sebe
logicky navazují, od širšího pojetí vedení a řízení lidí, až k jejich jednotlivým nástrojům a
jejich vlivu na spokojenost pracovníků.

V praktické části, která je rozdělená na čtyři samostatné celky, je využito kvantitativního
výzkumu, jehož výsledky jsou umocněny řízenými rozhovory, v nichž jsou aplikovány
jednotlivé poznatky z teoretické části. Jako drobná slabina ve sběru dat pro kvantitativní
analýzu, by se mohl jevit počet dotazovaných, který mohl být vyšší. V závěru praktické části
se bakalantka snaží nastínit možné praktiky a zlepšení, která by sama v podniku uvítala.
Aplikovate1nost svých doporučení bohatě diskutovala s "HR" oddělením daného podniku.

V textu jsou použity citace, které zpracovávané téma podtrhují. V závěru diplomové práce je
uveden poměrně rozsáhlý přehled použité a související literatury i internetových zdrojů.
Bibliografické citace, včetně obrázků převzatých od jiných autorů, jsou v textu uvedeny dle
mezinárodní normy ISO 690. Práce je dostatečně komplexní a po obsahové i formální
stránce vymezené požadavky splňuje. Psaný jazyk čeština.

Tato poměrně čtivá a přehledná práce svědčí o autorčině zaujetí danou problematikou a snaze
pochopit současné trendy, které ve stavebnictví panují. Také účast v letošním kole SVOČ
autorčin postoj dostatečně nastiňuje.

Z výše uvedených důvodů práci k obhajobě jednoznačně d o por u č u ji!
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Doplňující otázka:
Jako jeden z návrhů a doporučení uvádíte
program blíže spočíval?

"Program pro nově příchozí". V čem by tento
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