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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 
Oponent práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma je v literatuře důkladně prozkoumáno, v závěrečných pracích patří mezi běžná a průměrně náročná, pokud 
jde o teoretický rámec i přístupy k řešení praktické části. 

 

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. 

V teoretické části autorka detailně popsala příčiny vzniku, důsledky, techniky a fáze dvou nejrozšířenějších forem šikany na 
pracovišti, dále popisuje profil oběti a agresora a možnosti primární a sekundární prevence obou jevů. V praktické části je 
použita metoda dotazníků ke zjištění výskytu mobbingu a bossingu na konkrétním pracovišti. Výsledky jsou analyzovány i 
s ohledem na věk, pohlaví nebo vzdělání respondentů. Pohled na mobbing a bossing je doplněn rozhovorem 
s odborníkem. Na základě zjištěných výsledků autorka navrhuje doporučení pro předcházení negativním jevům na 
zvoleném pracovišti. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vzhledem k tématu je zvolený postup vhodný, anonymní dotazování je u tématu mobbingu a bossingu jedním z 
optimálních způsobů zjištění výskytu a obeznámenosti s problematikou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je v pořádku, teoretický rámec je dostatečně obsáhlý a vhodně využitý ke stanovení výzkumných 
předpokladů a návrhu výzkumné metody. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je v pořádku, rozsah odpovídá požadavkům. 

 

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 v práci cituje podle citačních norem, práce byla zkontrolována v systému Theses. Vlastní úvahy autorka odlišuje od 
informací z odborné literatury. V textu vychází z dostatečného počtu vhodně zvolených odborných zdrojů. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Bakalářská práce přehledně a detailně seznamuje s mobbingem a bossingem jako příklady negativních jevů na 
pracovišti. Teoretické informace jsou vhodně využity při přípravě a realizaci výzkumné části práce.  

Otázka k obhajobě: Autorka uvádí, že prevence mobbingu by měla začít ve fázi výběru zaměstnanců, kdy by 
personalista měl z kontaktu s uchazečem rozpoznat, jak se uchazeč staví ke konfliktům, jak je řeší, zda je 
tolerantní, soutěživý a jestli má potřebu moci. Například na základě čeho je možné tyto faktory rozpoznat? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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