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"Psychické násilí v zaměstnání" - Kateřina Humrová 

Autorka předložené bakalářské práce se věnuje problematice násilí na pracovišti, 

které je v odborné literatuře věnována pozornost již delší dobu, avšak otázkou je, 

nakolik je věnována pozornost těmto jevům v praxi. V předložené práci autorka 

usiluje o komplexní postižení dané problematiky. 

Soupis bibliografických citací bakalářské práce Kateřiny Humrové obsahuje celkem 

16 zdrojů (včetně internetových), z toho 4 cizojazyčné. 

Autorka strukturovala práci celkem do sedmi tematických kapitol. V první z nich 

vymezuje k tématu důležité pojmy - mobbing, bullying a staffing a uvádí výzkumy 

mobbingu v České republice. Druhou kapitolu své práce věnovala problematice 

sexuálního obtěžování. Zaměřila se na jeho vymezení, aktéry, důsledky a obranu 

proti němu. Následující třetí kapitola s názvem "Problematika mobbingu 

v souvislostech" postihuje mobbing a bossing, přičemž bossing autorka pojímá jako 

jednu z forem mobbingových aktivit. Kateřina Humrová se v této kapitole zabývá 

formami mobbingu a bossingu, jejich typickými pachateli, typickou obětí a krátce 

prostředím a profesemi, které jsou více ohrožené zvýšeným rizikem výskytu 

mobbingu. V navazující čtvrté kapitole rozpracovává jednotlivé fáze mobbingového 

procesu. Důsledky mobbingu jsou obsahem páté kapitoly. V předposlední šesté 

kapitole práce autorka zaměřila pozornost na možnosti obrany - na aktivní obranu 

postiženého, na obranu s pomocí zaměstnavatele, odborů, dalších institucí, na právní 

možnosti obrany a v závěru na možnosti odchodu pracovníka z organizace. 

V poslední kapitole práce poukazuje autorka na význam a možnosti prevence. 



Po obsahové stránce hodnotím práci kladně. V rámci rozsahu bakalářské práce se 

autorka snažila postihnout všechny významné aspekty psychického násilí 

v zaměstnání. Z textu je patrné její zaujetí tématem. Jak Kateřina Humrová v úvodu 

práce uvádí, k tématu ji přivedla osobní zkušenost, kdy se v roli nadřízené setkala 

s mobbingem mezi svými podřízenými a musela tuto skutečnost řešit. Pokud se týká 

formální stránky práce, prospěla by jí pečlivější korektura, u dotazníku v příloze práce 

chybí zdroj. 

Předloženou bakalářskou práci Kateřiny Humrové doporučuji k přijetí k obhajobě. 
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