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Obsah práce: 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem psychické násilí v zaměstnání, tzv. 

mobbing a bossing. Autorka rozčlenila práci na devět kapitol včetně úvodu a závěru. 

První kapitola uvádí do terminologie v oblasti. Druhá kapitola poskytuje 

charakteristiku jevu, který je znám pod pojmem sexuální obtěžování a nabízí 

možnosti obrany. Další kapitola se zabývá problematikou mobbingu a bossingu v 

souvislostech - jejich příčinami, formami, typickými pachateli a obětmi. Čtvrtá 

kapitola popisuje mobbingový proces, který zahrnuje čtyři po sobě jdoucí kroky: 

konflikt se konstruktivně neřeší; nástup systematického teroru; případ se stává 

oficiálním; vyloučení oběti. Další dvě kapitoly se věnují důsledkům mobbingu a 

poskytují návody na obranu proti tomuto fenoménu. Poslední kapitola se zabývá 

vhodnými způsoby prevence. 

Vyjádření: 

Autorka projevila svůj zájem o téma mimo jiné proto, že se s tímto problémem setkala 

osobně jako nadřízená, v jejímž týmu se mobbing objevil. Dle vlastních slov 

nevyřešila situaci nejvhodněji, neboť o mobbingu v té době nevěděla a nedokázala jej 

tudíž rozpoznat. 

Struktura práce je přehledná a logická. Autorka postupuje od uvedení do základního 

pojmosloví a kontextu ke konkrétním prvkům mobbingu: příčinám, formám, obětem, 

pachatelům, obraně a prevenci. 

Problémem první kapitoly je nedostatečné vymezení jednoho ze stěžejních pojmů -

bossingu a není tedy srozumitelné, že je jedním ze dvou základních pojmů, jimiž se 

bude celá práce zabývat. V dalších kapitolách jsou již termíny mobbing a bossing 

postaveny na stejnou úroveň a tato disproporce může čtenáře uvést v terminologický 

zmatek. Dalším negativem práce je používání hovorových výrazů v textu. Tyto 

výrazy (např. šuškanda, napsal sám život, strkat hlavu do písku) nejsou v tomto druhu 



práce přípustné. Poslední problematickou oblastí je použití odborné literatury. 

Autorka čerpá převážně z jedné publikace, a to z knihy Beňo, Pavel: Můj šéf, můj 

nepřítel. Era, Brno 2003. 

Po formalní stránce je práce v pořádku. 

Soupis bibliografických citací čítá celkem šestnáct pramenů, z toho čtyři cizojazyčné. 

Závěr: Tato bakalářská práce nemá po obsahové ani forrnalní stránce závažnější 

nedostatky, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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