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Práce se zaměřuje na aktuální téma, které se obtížně zkoumá. Autorka proto využívá již existující data 

z výzkumu Kvalita života a formou sekundární analýzy rekonstruuje obraz bossingu. Některá zvolená 

třídění jsou zajímavá, i když jde o pouhé náznaky tendencí, neboť rozsah zkoumaného souboru (ale 

také obsah jednotlivých indikací) klade analýze značné limity. Jádro práce tvoří empirická část, 

v úvodu je poměrně detailně zpracována četná již literatura o šikaně. I když je její vztah k empirickým 

analýzám volnější (už proto, že data nebyla sbírána k takovému účelu), má práce určité teoretické 

zakotvení a její závěry vyznívají vcelku realisticky. Platí sice, že některé náměty na řešení nejsou a ani 

nemohou být opřeny o faktická zjištění, ale jistou míru entuziasmu lze u bakalářské práce tolerovat. 

Úvodní část práce trochu trpí tím, že se některé motivy probírají opakovaně a ne vždy důsledně jsou 

odlišeny příčiny a následky. Autorka chápe správně bossing jako erozivní prvek firemní kultury, 

trochu nadbytečně ovšem užívá slova konflikt. Je sice zřejmé, že v situaci zneužití postavení 

vedoucího stojí obě strany na opačných (výrazně asymetrických) pozicích, ale i tato konfliktní situace 

může být latentní (a mít spíše podobu potlačené tenze), na druhé straně může být bossing vůči 

jedinci třeba i pozitivní odezvu mezi zaměstnanci, pak by nemuselo jít o konflikt (ve smyslu konfliktu 

sociálního). 

Není pochyb o tom, že prevence je důležitá, není ovšem úplně jasné, jak by měly fungovat „plány 

řešení šikany“ (s. 20). Nesdílím názor autorky na všeobecnou efektivnost genderové různorodosti, ta 

bude vhodná jenom v některých typech provozů či profesí (s. 41). 

Autorku jsem upozorňoval, že běžnější je postup od jednoduchého popisu ke korelacím, kterými 

empirickou část zahajuje (to představuje silně explorativní přístup!). Potvrzuje tím sice provázanost 

„svých“ proměnných, ale bez znalosti distribucí hodnota této informace klesá (26).  Některé závěry 

jsou trochu nadsazené (převaha formální autority ve zdravotnictví?) nebo analyticky nedotažené 

(zkušenosti žen se šikanou ve školství by mohli mít na svědomí ředitelé – muži – s. 41). 

Práce je napsána solidním jazykem, jen místy se objevují výšiny z vazby (porozumění problematice na 

s. 9) nebo drobné prohřešky (např. věta „vzorek ekonomicky aktivních respondentů majících přímého 

nadřízeného byl prakticky totožný po rozdělení na pohlaví dotazovaných“ na s. 29). Autorka je 

poměrně silná v exploraci, avšak občas nedoceňuje rizika plynoucí z omezenosti vzorku a některé její 

interpretace by zasloužily diskuzi. Na druhé straně lze ocenit to, že řadu připomínek do práce 

zapracovala a že je schopna omezení dat reflektovat. 

Proto práci doporučuji k obhajobě s tím, že může aspirovat na hodnocení velmi dobře. 
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