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Průběh obhajoby: Diplomantka představila téma a cíle své bakalářské práce, metody

zpracování empirické části, a to zejména data a sledované proměnné,
a výsledky analýz (výskyt bossingu dle pohlaví, odvětví, velikosti
podniku apod.). V závěru prezentace formulovala doporučení.
Vedoucí práce doc. Buriánek shrnul svůj posudek. Celkově hodnotí
práci jako kvalitní a přiměřený celek vzhledem ke kvalitě dostupných
dat. Doplnil, zda v práci není příliš kladen důraz na konflikt - je
přitom jasné, že se jedná o deviantní jev, ale můžeme se spíše
zaměřit i na mocenskou nerovnost apod. Dále zmínil, že doporučení
mohou být specifická pro určitá pracovní prostředí.
Dr. Richter shrnula posudek oponentky a přednesla její náměty k
obhajobě.
Diplomantka nejprve odpovídala na otázku oponentky jaká úskalí by
přinesl bossing ze strany člena vrcholového vedení. Postup by podle
ní v takovém případě měl být stejný jako v případě řadového
pracovníka, tj. ověřit nařčení a pak postupovat až k případnému
vyhazovu. Především tak, aby vedení vyslalo signál, že problémy
tohoto typu jsou řešitelné.
V reakci na otázku na vztah mezi firmení kulturou, organizační
strukturou a personálním řízením společnosti uvedla, že by tyto tři
elementy měly být úzce propojené, což ilustrovala na příkladu
náboru nového pracovníka.
Doc. Buriánek se dále zeptal na to, jak by měl vypadat plán na řešení
šikany na pracovišti. Diplomantka formulovala základní obrysy
strategie s důrazem na role vedoucích pracovníků a jejich podílu, ale
také vzhledem ke specifikům jednotlivých výskytů.
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