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Práce bude vycházet z nízkého stavu pracovníků ve stavebnictví. Má za cíl objasnění problematiky nové generace techniků
a dělníků a střet jejich očekávání a požadavků na práci s prostředím a podmínkami stavebních firem. V teoretické části
budou vysvětleny klíčové pojmy související s personálním managementem a pracovní motivací ve stavebnictví. Cílem
práce je posouzení schopnosti firem na českém trhu přizpůsobit se generacím současných a budoucích zaměstnanců a
trvale si je udržet a motivovat. Praktická část budemít za cíl analyzovat interní směrnici odměňování zaměstnanců konkrétní
společnosti ABCD, a.s. a návrh případných opatření pro zlepšení fungování již zavedeného systému v této firmě s ohledem
na potřeby mladých lidí.
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