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Oponentský posudek bakalářské práce Zdeňka Panáčková  
 
Téma bakalářské práce: 
 
MOBBING  VE  ZDRAVOTNICKÉ  PROFESI  
 
Autorka předložila práci o rozsahu 103 stran včetně příloh. Text bakalářské práce je členěn do 
dvou základních částí, části teoretické a empirické. Obě části jsou dále  přehledně členěny dle 
požadavků na bakalářskou práci. 
 
1. Volba tématu 
Autorka zvolila vhodné, aktuální téma. Mobbing prezentuje jednu z forem nezdravé 
organizační kultury. Zviditelňuje nekvalitní vztahy na pracovišti s rozsáhlým dopadem pro 
jednotlivce jak v rovině profesionální tak osobní. Nedává prostor pro potřebnou týmovou 
spolupráci a následně pro kvalitní poskytování ošetřovatelské péče.  
 
2. Teoretická část 
V úvodu autorka zmínila závažnost a problémy, které s sebou  mobbing přináší. Uvedla 
důvody, které ji vedly právě k danému tématu a výzkumnému šetření.   
V teoretické části nejprve přehledně popsala definice, historii, výskyt, druhy a příčiny 
mobbingu. Podrobněji vysvětlila jeho fáze. Dobře popsala osobnost mobbéra, mobbovaného, 
důsledky mobbingu, možnosti obrany a zdůraznila jeho prevenci.  
Celá teoretická část  je  přehledná a působí uceleným dojmem, názory pro daný problém jsou 
relevantní. 
 
3. Empirická část 
Cíle výzkumu zaměřila autorka správným směrem, hypotézy a výzkumný problém jsou 
správně formulovány.  
Autorka upřednostnila kvantitativní výzkum. Použila techniku dotazníku. 
Charakteristika vzorku stručně popsána, organizace výzkumného šetření dobře 
prezentována, postrádám zde více upřesňující údaj o předvýzkumném šetření. Počet 
oslovených respondentů, 75, vnímám spíše jako menší vzorek osob pro výzkumné šetření 
bakalářské práce.  
Metodika odborně a dobře popsána. 
Výsledky výzkumného šetření autorka vyhodnotila v absolutních a relativních četnostech a 
následně graficky. Komentáře k jednotlivým grafům správně vysvětleny. Výsledky jsou  
přehledné a srozumitelné.   
Diskuze je rozsáhlá, podrobně rozpracovaná. Autorka se v ní dobře  vyjádřila k výsledkům 
svého výzkumu.  
 
4. Závěr práce 
V závěru práce autorka přehledně shrnula obsah teoretické a empirické části.  Závěr obsahuje 
správně všechny náležitosti pro bakalářskou práci.  
 
5. Literatura a  práce s literaturou  
Použitá literatura a prameny jsou rozsáhlé, aktuální, českých i zahraničních autorů se 
správným použitím v textu bakalářské práce.  
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6. Kvalita příloh  
V přílohách autorka prezentuje etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, 
dotazník, vyjádření vedoucího bakalářské práce a žádost o provedení výzkumu.  
Výběr následných  příloh dostačující, odpovídá tématu bakalářské práce.  
 
7. Celkové stanovisko. 
Bakalářská práce je k danému tématu   přehledně  zpracovaná. Autorka podala ucelený 
teoretický přehled o problematice mobbingu. Empirická část též přehledně zpracovaná.  
 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1)  Jak konkrétně na Vašem pracovišti se Vám daří vytvářet podmínky pro možnou prevenci 
mobbingu?  
 
 
2) Jak byste si představovala možnosti využití supervize?     
 
 
 
8. Navrhovaná známka  - výborně 
 
 
 
18.5.2011   Zpracovala Bc. Ivana Šlaisová 


