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Cílem předložené diplomové práce bylo nejprve teoreticky vymezit téma požadavků na
manažera ve stavebnictví. V praktické části pak provést výzkumné šetření, analyzovat jeho
výsledky a posoudit jejich praktické uplatnění ve stavební oblasti. Diplomantka přistupovala
k dané práci od začátku svědomitě a zodpovědně.

V teoretické části popsala a definovala pojmy a související otázky a témata potřebná
k plynulému propojení s praktickou částí. V dostatečné míře zde také pracovala s literaturou a
používala příklady. Práci strukturovala do přehledných a srozumitelných celků.

V praktické části se již autorka zabývala samotným výzkumem. Stanovila si pracovní
hypotézy, ze kterých následně vycházela. Jako první provedla analýzu nabídek prací na
serveru jobs.cz. Následně z ní vyhodnotila nejčastější požadavky zaměstnavatelů na pozici
manažera ve stavebnictví. Aby do této problematiky podrobněji nahlédla, sestavila dotazníky
pro potvrzení či vyvrácení svých hypotéz. Průzkum byl směřován na zaměstnance stavebních
společností i na názory a zkušenosti studentů posledního ročníku managementu stavebnictví
stavební fakulty v Brně. Výsledky jsou znázorněny v přehledných grafech s vlastním
vyjádřením autorky.
Pro přesnější zhodnocení výsledků je tato kvantitativní metoda doplněna řízenými rozhovory
s jednateli vybraných stavebních společností. Dají nám možnost získat konkrétními. ,
zkušenostmi podložené informace z praxe. Shrnutí výsledků všech prováděných výzkumů a.
vyhodnocení hypotéz najdeme také v závěrečných návrzích a doporučeních.

Celý text je srozumitelný, přehledně strukturova~ý a kapitoly na sebe logicky navazují.
Literatura je citována správně a ve vhodné míře. Názorné příklady i citace uvedené téma
podrobněji ilustrují. Jsou zde splněna všechna kritéria na diplomovou práci kladená. Psaný
jazyk čeština.

Celkové hodnocení práce: Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě doporučuji.

Klasifikační stupeň ECTS: Afl

Doplňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

1) Jaký způsob motivace by měl manažer ve stavebnictví nejčastěji využívat?
2) Který přístup k zaměstnancům nejvíce oceňujete? Setkala jste se s podobným a kde?
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Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


