
Oponentský posudek bakalářské práce 

Markéta Šanderová: Konflikt v organizaci 

Markéta Šanderová se ve své bakalářské práci rozhodla pro konstruktivistický přístup 

k aktuálnímu a mnohovrstevnatému jevu konfliktu v organizacích. Konflikt pro ni existuje 

tehdy, je-li jako konflikt vnímán. Pokud tuto perspektivu přijmeme a budeme se držet 

"psychologizujícího" a "mikrosociologického" pojetí, lze předloženou bakalářskou práci 

označit za obsahově reprezentativní. 

Práce se skládá z II hlavních kapitol, které se věnují celé řadě aspektů konfliktů 

odehrávajících se mezi jednotlivci či na úrovni malých skupin a bývají proto v nejrúznějších 

podobách typické pro vnitřní život organizací. Čtenář se tak seznamuje s příčinami, 

podobami, prevencí a zpúsoby řešení konfliktú, jak jsou identifikovány a posuzovány 

v soudobé (populárně) vědecké literatuře. Konflikt je představen jednak jako jev ohrožující 

funkčnost organizací a škodící jejich členúm, jednak coby zdroj inovací a zlepšování výkonu. 

Práce má (v neutrálním smyslu) převážně kompilační povahu a je bezpochyby informačně 

bohatá. Vypovídá o autorčině dobré zorientovanosti v problematice. 

Kapitoly 3 a 11 jsou velmi krátké a je proto podle mého názoru otázkou, zda měly být 

zpracovány jako samostatné celky či měly spíše tvořit součást jiných, širších kapitol. Kapitola 

6.1 podává přehled cest řešení konfliktu, aniž by bylo uvedeno, zda se jedná o autorčin pohled 

či o přejaté dělení. Stejná otázka se nabízí v kapitole 9.1. Zajímalo by mne, zda autorka 

využila nějakou z bakalářských či diplomových prací, které byly na katedře obhájeny 

v posledních letech a které se zabývají problémy mobbingu a bossingu. Nejsem si jistý, 

nakolik je termín archetyp vhodný pro naučené vzorce chování (s. 28). 

Formální stránka dílaje celkově kvalitní. Na několika místech se objevují chyby v interpunkci 

(mj. s. 39, 45 a 59). Na s. 42 se vyskytuje anglicismus "Západní svět". Soupis 

bibliografických citací a bibliografie nejsou jistě nadprúměrně rozsáhlé. Kromě v ČR 

vydaných titulú obsahují 3 anglicky psané knihy z 80. a počátku 90. let 20. století. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírám, že předloženou bakalářskou práci považuji 

za solidně provedenou. 

Doporučuji k obhajobě. 

1.9.2008 

'2t/lA/(~ l~71 
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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