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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o teoreticko-empirickou práci zabývající se fenoménem bossingu. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce je jasně formulovaný. Autorka na základě analýzy dat poukazuje na aktuálnost 

problematiky šikany v organizacích a snaží se o definici nejvíce „postižené“ populace 

zaměstnanců. V závěru práce potom navrhuje i některá praktická preventivní opatření. 

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda a postup řešení je adekvátní stanovenému cíli. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Text vytváří konzistentní celek. Teoretická část, v níž autorka představuje základní pojmy 

týkající se dané problematiky, je následovaná empirickou částí, v níž autorka pracuje s daty 

z kvantitativního výzkumu. 

 

Jsou argumentace a text práce vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu, text je stavěn logicky. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je dostačující co do šířky, autorka zde vymezuje základní pojmy. Zabývá se 

podmínkami pro vznik bossingu na mikroúrovni ( tj na úrovni agresorů a obětí) tak na 

makroúrovni – komplex organizace, organizační kultura. Na mikroúrovni by mohla autorka více 

využít pohled osobnostní psychologie či psychiatrie (problém je v obou disciplínách chápán jako 
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vysoce aktuální).  Rovněž v kapitole 3 by bylo vhodné lépe teoreticky vymezit termín 

organizační kultura a dále upřesnit význam organizační kultury (z daného textu vyplývá, že lze 

organizační kulturu „nastolit“ a ta by pak měla vyvolávat v zaměstnancích shodné vnímání 

hodnot…). S takovým tvrzení lze více než polemizovat.  

V kapitole 4 se autorka věnuje prevenci bossingu – přestože si autorka klade za cíl dát čtenáři 

konkrétní návod, jak bossing eliminovat (preventivně i korektivně), uchyluje se spíše 

k povrchním návrhům typu „mělo by se udělat“ (str. 20 „vedení by mělo pečovat o pracovní 

klima“, str. 21 „je třeba, aby vedení zakročilo“). Čtenář se ovšem bohužel nedozví, co 

konkrétního lze v dané situaci udělat, jaké jsou možnosti řešení na základě platné legislativy, 

jaká je funkce HR/personálního řízení, jaká je reálná praxe nebo jaký je vhodný postup např. u 

profesí, které jsou dlohodobě špatně obsaditelné.  Rovněž zamyšlení nad vhodným stylem řízení 

(str. 23) působí lehce naivním dojmem – využití kooperativního stylu nebývá paušálně vhodné 

pro všechny profese a situace (viz situační vedení).  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

V empirické části autorka využívá již existující data. Vhodně zvolenou metodou provádí analýzu 

dat, výstupy předkládá ve formě tabulek.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Autorka si poněkud ambiciozně stanovila za cíl poskytnout čtenáři praktický návod, jak 

eliminovat bossing v organizaci. V práci lze nalézt řadu abstraktních „doporučení“ (např. str. 51 

„zajištění větší diversity“ nebo „ztotožnění se s firemní kulturou“). Autorka však bohužel 

konkrétní návod nedává– jak postupovat např. v odvětvích, kde je zajištění diverzity obtížné 

z podstaty profese nebo současné situace na trhu práce (např. situace ve zdravotnictví?). Rovněž 

se autorka nezabývá více tím, jak udržet zaměstnance v pracovním poměru atd. Navržená 

doporučení působí s přihlédnutím k současné situaci na trhu práce lehce naivním dojmem, což 

ovšem autorce vzhledem k její omezené pracovní zkušenosti nelze příliš vyčítat. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Rozsah práce, odkazy, využití zdrojů i další kritéria plně odpovídají nárokům bakalářské práce. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka vhodně využívá jak české tak zahraniční informační zdroje. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 
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Práce neobsahuje žádné přílohy /bylo by možno zvážit např. část dotazníku nebo výstupy 

analýzy formou grafů/. Text předkládané BP je vhodně členěn, uvedené tabulky jsou zpracovány 

odpovídajícím způsobem. 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Předkládaná BP plně odpovídá nárokům bakalářské práce. 

I přes výše uvedené drobné nedostatky navrhuji hodnocení výborně. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jaká úskalí by přinesl bossing ze strany člena vrcholového vedení? Jak postupovat? 

 

Jaké jsou možnosti ovlivnění firemní kultury ze strany vedení společnosti? Jaký je vztah mezi 

firemní kulturou, organizační strukturou a personálním řízením společnosti? 

 

Datum:  

 

Podpis:  


