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K posouzení mi byla pŤed|oŽena bakaláŤskápráce Marie Jirátkové s názvem Požadavky na
manaŽerave stavebním podniku v rozsahu 72 stran.

V rivodu své práce se autorkazamyš|í co je podstatné pro management stavebního podniku a
dochází správně kzávětu, že bude obtížné tuto podstafu definovat, neboťjiné požadavky na manažera
budou u firmy zabyvajicí se npŤ.podzemním stavitelstvím a zce|a jiné u firmy jejíŽhlavní činností
bude vystavba rodinnych domk . Dále to komplikují rihly pohledu na velikost firmy, npŤ. místní firma
rizkého profesního zaměŤení v protikladu k mezinárodnímu stavebnímu koncernu typu Skanska. Již
z obsahu práce je patrné, že se autorka snažila zahrnout do vyzkumu co nejvíce těchto aspektri.

V práci mne velmi zauja|y q/sledky dotazníkového šetŤení a zejména vyhodnocení qisledk
autorkou. Pofurdila mi mrij názo1že nejdriležitější vlastnost maŽera je zodpovědnost za drisledky jeho
rozhodnutí. Tato skuteěnost mnohdy svazuje manažer m ruce' protože i jedno špatné rozhodnutí mriže
v d sledku zabít i velmi dobry projekt i pŤípadně položit celou firmu. Proto je tak dťrležité, aby byly
dobŤe nastaveny právě kontrolní mechanizmy o kterych se autorkav práci také zmiřuje.

U otázky č.17 mne ve qfsledku pŤekvapilo, jak málo respondentri si uvědomuje jak je d ležitá
komunikativní znalost angličtiny na irrovni manažera firmy. Vždy' díky tomu, že jsme součástí EU,
jsou vztahy na trhu stavebních zakěnek natolik propojeny se zahraniěními firmami, Že neznalost
angličtiny by dnes manaŽera stavební fi.my velmi omezovala v jednání s obchodními partnery a také
v jejich vnímání dehonestovala.

Práce autorky má dobrou ťrrovefi, logickou stavbu. Yychází z d kladné teoretické pŤípravy na
Ťešení tématu, ana|yzuje provedené šetŤení v praxi a na základě qi sledk a vlastního názoru autorky
vyristí pro doporučení pro praxi.

Téma práce je velmi zajímavé a bylo by ku prospěchu věci, kdyby se jím autorka dále
zabyva|a ve svém dalším magisterském studiu, kde by některé lrypotézy Íozpraaovala více do hloubky.
Pokud by autorka ukončila studium ve stupni Bc., jistě by byla s nabytymi vědomostmi a zkušenostmi
vhodnou uchazečkou na místo v některé HR firmě zajišt'ující vedoucí pracovníky pro stavebnicfuí.

PŤedkládanáptáce splřuje nároky všech odpovídajících pŤedpisťr a vyhlášek, a proto ji k obhajobě
doporučuj i .

Návrh otázek:l) Proč majitelé soukrom;ich stavebních firem neradi obsazují Ženy ve vrcholovém
managementu firmy ?

2) Jaki,bude hlavní rozdi| v požadavku na vlastnosti a schopnosti manažera ve stavební
firmě a v managementu stavební fakulty?

Klasifikace: B/1,5

Posudek vypracoval oponent
Ing.Karel Hub,CSc.
V Brně dne 12,6,20|4

podpis

Pozr.:oponent je manaŽer firmy HUB-poradenské,zprostŤedkovatelské a obchodní služby (www.hub.trade.com)


