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     Předložená práce o rozsahu 51 stran textu je systematicky rozčleněna do úvodu, 

šesti kapitol, z nichž všechny kromě druhé a šesté jsou dále vnitřně členěny, a 

závěru. Obsahuje též resumé v češtině a v angličtině. 

 

     Diplomantka nejprve vymezuje pojem pracovněprávních vztahů a dále pojmy 

z oblasti zkoumané problematiky. Ve třetí kapitole věnuje pozornost mobbingu –

hlavně jeho příčinám, vývojovým fázím a možnostem obrany šikanované osoby. Ve 4. 

kapitole se autorka zabývá zásadami rovného zacházení a zákazem diskriminace a 

jejich uplatňováním v pracovněprávních vztazích. Uvádí mezinárodní dokumenty 

zakotvující tyto principy a dále uvádí příslušná ustanovení zákoníku práce. Podrobně 

se zaměřuje na antidiskriminační zákon, rovněž na antidiskriminační směrnice 

Evropské, z nichž tato právní úprava vychází. 5. kapitola je věnována prostředkům 

ochrany před diskriminací a rovněž obraně proti šikaně. V poslední kapitole 

diplomantka uvádí příklady z praxe a statistické údaje vztahující se k tématu.  

 

      V závěru autorka zdůrazňuje, že „dokud bude problém mobbingu společností 

přehlížen a bude považován jen za problém jednotlivce, obětí šikany na pracovišti 

bude jen přibývat.“ Zároveň doporučuje, aby zákonodárce uvažoval o sjednocení 

právní ochrany obětí mobbingu v jednom antimobbingovém zákoně, jak tomu je 

v některých zemích.  

 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují 

a jsou vzájemně propojené, práce je přehledná. Autorka vychází z odborné literatury, 

kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní pracuje a odkazuje na ni.  



 

     Zvolené téma je aktuální a významné, šikana je velmi důležitým negativním 

fenoménem, který se netýká jen šikanovaného zaměstnance, ale může nežádoucím 

způsobem ovlivnit atmosféru na pracovišti.  Z úrovně textu je zřejmé, že autorka 

přistoupila k jeho zpracování se zájmem i náležitými znalostmi. Problematiku 

mobbingu rozebírá z různých aspektů, uvádí i řadu konkrétních případů.  

 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, snad pouze místy 

poněkud neobratné či neobvyklé výrazy – např. zahraniční země (str. 51) nebo 

výrazy spíše literární – např. v našich končinách (str. 14).  Cíl práce – „přinést 

komplexní pohled na problematiku mobbingu, ať už v psychosociální či právní rovině“ 

– byl naplněn, práce je zdařilá. 

 

      

     Závěrem konstatuji, že posuzovaná práce splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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