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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Formy šikany na pracovišti – Mobbing, Bossing 
Jméno autora: Lucie Beranová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma této práce je ve společnosti tabuizované, projevy šikany na pracovišti se často podceňují. Zvolení tohoto tématu 
včetně provedení průzkumu mezi zaměstnanci vyžaduje odvahu a citlivé uchopení.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce se podařilo naplnit, autorka splnila cíl, odpověděla na výzkumné otázky a navrhla firmě řešení. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka byla pilná, přiměřeně samostatná. Konzultovala zásadní momenty a mé připomínky vždy do práce vnesla. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni, čerpá ze seriózních pramenů, propojuje teoretické poznatky s empirickými 
zjištěními. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je v pořádku, u koláčového grafu v empirické části by šlo více rozlišit jednotlivé barvy. Jazyk je 
srozumitelný, rozsah práce odpovídající.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autorka pracuje s dostatečným počtem literárních zdrojů, zakomponovala též cizojazyčné texty. Cituje korektně, nedošlo k 
nezamýšlenému plagiátorství. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných 
zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 1 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na předložené práci oceňuji, že se studentka vydala cestou zpracování citlivého tématu. Dokázala si zajistit 
spolupráci firmy, získala odpovědi respondentů a navíc provedla rozhovor s expertkou pracující v Institutu 
potírajícím šikanu na pracovišti. Podle jejích očekávání se potvrdilo, že téma šikany na pracovišti respondentům 
rozhodně není cizí, setkali se s ní zprostředkovaně, někteří i osobně. 

Studentka pracovala pilně a práci dokončila s časovou rezervou. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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