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Téma diplomové práce je aktuální a velmi závažné. Šikana (mobbing)
v pracovněprávních vztazích představuje s ohledem na své šíření a projevy v nových
formách významné společenské nebezpečí, které nelze podceňovat.
Text diplomové práce o rozsahu 51 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen
do šesti kapitol zpravidla dále podrobněji členěných.
První z nich se zabývá vymezením pojmu pracovněprávních vztahů a jejich
kategorizací.
Druhá

kapitola

definuje

základní

pojmy

vztahující

se

k předmětné

problematice.
Kapitola třetí se podrobně věnuje příčinám mobbingu a jeho vývojovým fázím,
charakteristice původce mobbingu, metodám, které používá, a možnostem obrany
šikanované osoby.
Čtvrtá část práce je věnována zásadám rovného zacházení a zákazu
diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích. Diplomantka se zde
nejprve zabývá významnými dokumenty mezinárodního práva, v jejichž obsahu jsou
tyto principy zahrnuty, poté zmiňuje příslušná ustanovení zákoníku práce. Zvlášť
podrobně se pak věnuje obsahu antidiskriminačního zákona a v této souvislosti též
zmiňuje antidiskriminační směrnice EU, z nichž česká právní úprava vychází.
V pátá kapitole autorka uvádí právní prostředky ochrany před diskriminací a
obrany proti šikaně (mobbingu), které rozlišuje na soukromoprávní a veřejnoprávní.
Závěrečná kapitola obsahuje aktuální statistické údaje týkající se zkušeností
zaměstnanců se šikanou a také konkrétní případ mobbingu v zaměstnání.
V samotném závěru práce diplomantka

shrnuje poznatky, k nimž dospěla,

hodnotí úroveň platné právní úpravy v předmětné oblasti i problémy spojené s jejím
uplatňováním v praxi.

Lze konstatovat, že se autorce v rámci předložené diplomové práce podařilo
poměrně složité téma, k jehož zpracování přistoupila především z aspektů právních ,
ale též psychologicko-sociologických, velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. O
skutečném zájmu o zkoumanou problematiku svědčí mimo jiné i širší okruh použité
literatury a dalších zdrojů, z nichž při zpracování vycházela.
Elaborát má přehlednou, logickou strukturu a odpovídající metodickou úroveň.
Také po stránce obsahové je zpracován pečlivě a nevykazuje podstatnější
nedostatky.
Celkově

lze

konstatovat,

že

předložená

diplomová

práce

vyhovuje

stanoveným kritériím a je možno ji doporučit k obhajobě.
Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě uvedla svůj názor
současnou právní úpravu a její uplatňování v praxi z hlediska efektivity ochrany před
šikanou v pracovněprávních vztazích.
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