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Autorka si zvolila téma: "Motivace a firemní kultura ve stavebním podniku". V období
ekonomické recese bezprostředně souvisí s konkurenceschopnosti podniků a míře
spokojenosti jejich zaměstnanců. Východiskem práce byly konkrétně stanovené výzkumné
otázky, z nich formulované hypotézy, tvorba dotazníku pro hlavní empirickou část a
záznamového archu pro kvalitativní část. Při naplňování výzkumných cílů a verifikaci
hypotéz bakalantka zvolila tzv. integrovaný metodologický přístup. Využití kvantitativní i
kvalitativní roviny umožňuje komplexní pohled, včetně roviny kontextuální.

V teoretické části oceňuji strukturovanost a komplexnost práce s literaturou i využití celé
řady konceptů, které hlavní téma práce naplňují. Stejně tak odkazový aparát a dostatečné
citace konkrétních autorů vytvářejí jednotný celek.

Empirické šetření mezi cílovou skupinu zaměstnanců je pro dané účely odpovídající.
Důležité je, že dotazovaní respondenti nebyli pouze z jednoho podniku, ale jednalo se o
pracovníky více podniků, s odlišným zaměřením i různé velikosti. Velikost respondentského
vzorku, pro účely verifikace hypotéz, považuji za dostačující. V rámci analýzy dat byly
uplatněny odpovídající procedury univariačního typu. Komplexnost analýz a kvalitní
interpretace i grafické a tabulkové resultáty působí velmi kompaktním dojmem.

Pochopitelně, v daném rozsahu není možno takto široké téma obsáhnout v celé jeho
komplexnosti. Autorka však v celém textu udržela tzv. referenční rámec, tj. beze zbytku
verifikovala všechny hypotézy, s nimiž do empirické části vstupovala a zodpověděla si
výzkumné otázky z úvodních kapitol. Jsem přesvědčena, že v řadě atributů tato práce
požadavky, kladené na bakalářskou práci fakulty stavební, převyšuje. Jistě by bylo zajímavé
v tomto tématu, například při zpracování magisterské práce, pokračovat.

Cením si, že svou bakalářskou práci a zodpovědně připravenou prezentaci autorka představila
i na letošní Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).

Z výše uvedených důvodů práci k obhajobě jednoznačně d o por u č u ji!

Klasifikační stupeň A11.

Doplňující otázky k obhajobě:

1) Jak by, podle Vás, mělo vypadat motivování pracovníků od vrcholného vedení?

2) Jaké prvky firemní kultury pokládáte pro stavební podnik za nejvíce podstatné?
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