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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Negativní jevy na pracovišti 
Jméno autora: Alena Polenová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Ing. Soňa Cupalová 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma předložené práce patří mezi náročnější, velmi aktuální, ale stále podceňované problematiky. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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 je sice splněno, soustředí se ovšem víceméně na vybrané formy šikany uvedené v zadání (diskriminace, 
mobbing a bossing).  Autorka zcela pominula další důležité a často se vyskytující jevy, viz doplňující otázky. Analýza situace 
ve společnosti by si zasloužila hlubší rozpracování (porovnání výskytu jevů na základě věku, atd… viz komentář v závěru 
posudku). Zcela chybí představení vybrané organizace a dále předložení vlastních doporučení plynoucích z výsledků 
provedeného průzkumu. 

 

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

Pro zjištění hlubších informací a kvalitnější analýzu situace by bylo vhodné provést také doplňující rozhovory (lze i online). 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je spíše analyticko-popisného charakteru, popisuje současný stav, zcela chybí vlastní doporučení vyplývající ze 
závěrů šetření. 

 

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

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Veškeré použité zdroje jsou řádně citovány. Autorka využila k tvorbě práce spíše klasické zdroje a ačkoli v samotném 
úvodu práce uvádí Mobbing free institut a jeho závěry, jako relevantní zdroj jej bohužel nevyužila vůbec. 

 

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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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. 
 
Za nedostatek práce považuji skutečnost, že autorka vůbec neporovnávala výskyt nežádoucích jevů ve vztahu k 
věku respondentů, délce jejich působení ve firmě ani v závislosti na pracovní pozici.  
V předložené bakalářské práci rovněž zcela chybí představení vybrané společnosti, vlastní doporučení, která by 
byla stanovena na základě výsledků plynoucích z provedeného průzkumu (autorka pouze konstatuje situaci ve 
firmě). Slabým místem práce je rovněž samotný závěr.  
 
1. Vysvětlete pojmy staffing a chairing. 
2. Představte vybranou organizaci (lze i anonymně). 
3. Předložte vlastní doporučení, v návaznosti na závěry, které vyplynuly z provedeného šetření.  
4. Jak si vysvětlujete skutečnost, že se „oběti“ šikany ve velké míře s faktem, že jsou šikanováni, nikomu nesvěřují. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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