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Předložená diplomová práce se zabývá velmi potřebným tématem duševního zdraví a
prevencí syndromu vyhoření, ojediněle zaměřenou pro potřeby manažerů v oboru
stavebnictví. Autorka již od počátku postupovala zodpovědně, systematicky a pečlivě.

V poměrně obsáhlé teoretické části nejprve vychází z náročných požadavků na manažera a
popisu náplně jeho práce. Následně rozebírá možné dopady následků nesprávného vedení
společnosti i zaměstnanců a toho vyplývajících vysokých nároků najeho kondici, duševní i
fyzickou. Podrobněji se probírá každodenními úkoly manažera a některými kroky kjeho
úspěchu. V další kapitole poukazuje na důležitost komunikace, asertivity, time managementu
a dalších manažerských dovedností. Postupně objasňuje pojmy jako je stres, syndrom
vyhoření, workoholismus, mobbing a bossing. Dobře přehledné doplňující citace jsou
uváděny v poznámkách pod čarou. Tato část je obohacena obrázky. Jeden z nich by se mohl
stát i vhodnou pomůckou při jedné z nejdůležitějších činností manažera - delegování úkolů.

V rámci praktické části si autorka nejprve stanovila čtyři výchozí hypotézy zaměřené přímo
na duševní zdraví manažera z praxe. Tyto hypotézy následně vyhodnotila jednak na základě
analýzy vytvořeného dotazníku a dále instruovaných rozhovorů, které provedla s několika
manažery z oboru. Položené otázky jsou přímé a srozumitelné, otevřené i uzavřené. V
některých případech mohli respondenti vybírat na škále, jindy z několika možností.. .
Nalezneme zde popsaný souhrn možných rizik, která se mohou v praxi vedoucího pracovníka
ve stavebnictví vyskytnout. Pojmenovaná rizika jsou následně zhodnocena a navržena možná
doporučení jejich nápravy, včetně apelu na prevenci a celé řady možností relaxace.

Oceňuji,ž~ závěrem autorka veškeré informace' shrnula a vytvořila souhrn doporučení
obohacených o názory psychologa z praxe. Identifikuje nejenom nejkritičtější body
manažerské práce, následně také navrhuje preventivní opatření, která vedou k zachování
duševního zdraví i fyzické kondice. Metodicky cenným výsledkem je příručka se souhrnem
inspirací pro manažery ze stavební praxe. Věřím, že může najít dobré uplatnění v pomoci,
zejména mladým a méně zkušeným manažerům, zvládat nelehké situace, specifické pro tuto
profesi.

Po formální stránce studie odpovídá nárokům na diplomovou práci kladeným. Citace a
odkazy na literaturu jsou zpracovány dle platných norem. Psaný jazyk: Čeština.

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě doporučuji!

Klasifikační stupeň ECTS: AlI



Doplňující otázky k obhajobě a rozpravě:

1) Které otázky považujete z celkového pohledu za nejdůležitější a které odpovědi Vás
nejvíce překvapily?

2) Zhodnoťte prosím, jak o své duševní zdraví pečují Vámi oslovení manažeři.
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