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1. Obsah a struktura práce 

Bakalářská práce si klade za cíl poukázat na význam kvalitních pracovních vztahů pro přimě-

řenou pracovní adaptaci a upozornit na možnost vzniku řady negativních pracovně-sociálních 

fenoménů (počínaje pracovní nespokojeností, pasivitou a konče potlačením kreativity, sníže-

ným výkonem, zvýšenou nemocností a fluktuací), v důsledku vzniku sociální izolace jednot-

livců, případně i celých skupin na pracovišti. Také se snaží zdůraznit roli vzdělávání a krea-

tivních technik při překonávání sociální izolace jedince a pracovní skupiny. 

Samotný text je vedle úvodu, závěru a bibliografie rozčleněn do pěti hlavních kapitol. Stu-

dentka se v nich postupně věnuje popisu sociální izolace, která představuje negativní psycho-

logický a sociální fenomén, dále mezilidským konfliktům, často stojícím za vznikem izolace 

jedince v pracovní skupině. V dalším textu charakterizuje důsledky izolace, k nimž řadí na-

příklad mobbing na pracovišti. Analyzuje příčiny vzniku a vývoje izolace celé pracovní sku-

piny v souvislosti s jevem groupthink. Popisuje přeměny uvnitř pracovní skupiny, které pre-

zentuje jako nástroje průlomu a likvidace izolace skupiny. Poukazuje na důležitost vzdělávání 

zaměstnanců a učení sociálním dovednostem pro prevenci vzniku izolace jak jedince, tak i 

pracovní skupiny. Uvedená témata doplňuje a ilustruje případová studie, obsahující popis re-

álné pracovní skupiny, která se dostala do izolace. Součást studie tvoří rozbor současné situa-

ce v daném pracovním kolektivu, včetně návrhu způsobu řešení stávající situace.   

Volba tématu bakalářské práce je vhodná vzhledem k odbornému zaměření katedry andrago-

giky a personálního řízení. Text práce přiměřeného rozsahu obsahuje všechna podstatná téma-

ta pro popis a analýzu daného problému. Členění textu je správně provedeno, dílčí pasáže na 

sebe vhodně navazují a vytvářejí smysluplný celek. Absence příloh není v práci na závadu, v 

daném případě nejsou potřebné. 

 

2. Odborná úroveň  

Bakalářská práce je svým obsahem a způsobem zpracování hodnotná, přináší pohled do pra-

covně významné oblasti, kterou tvoří schopnost lidí adaptovat se na nové pracovní místo. 

Sumarizuje mnoho zajímavých informací o oblasti mezilidských vztahů na pracovišti (napří-

klad o konformitě, afiliaci, kohezi) i o rizicích, která souvisejí s jejich narušením.  Výběr a 

zařazení relevantních pasáží do textu svědčí o dobré znalosti daného tématu a schopnosti stu-

dentky navázat na dosavadní stav poznání v oblasti řešené problematiky. Text práce je využi-

telný a přínosný pro práci personalistů. 

Drobnou výhradu mám ke zpracování kapitoly 5.1. Použitá metodika zpracování případové 

studie. Studentka spíše než vlastní použitou metodu presentuje výpisky z metodologie o tom, 



jak by měla být případová studie provedena. Také závěr textu by mohl být stručnější a výstiž-

nější.  

 

3. Práce s literaturou 

 Bibliografické citace v textu odpovídají platné citační normě.  Rozsah použitých od-

borných pramenů je rozsahem i variabilitou dostatečný a přiměřený. V práci jsou využity pub-

likace českých a slovenských autorů, hojně také zahraniční elektronické zdroje. 

 

4. Grafické zpracování 

 Po formální stránce je práce bez větších nedostatků. Grafická úprava textu, stránek a 

nadpisů je provedena kvalitně. Studentka nevyužila možnost presentace vybraných informací 

formou grafu nebo tabulky. Tato skutečnost však nesnižuje celkovou hodnotu textu. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyková úroveň v bakalářské práci má odpovídající, požadovanou kvalitu.  Studentka 

se vyjadřuje věcně a srozumitelně, používá vhodný odborný a spisovně správný jazyk. Dobře 

zvládá stylistické uspořádání, bez gramatických a syntaktických chyb.  Úpravě textu je věno-

vána přiměřená pozornost. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jakým způsobem by mohl personalista vstupovat do konfliktů na pracovišti?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento druh kvalifikačních závěrečných 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 9. června 2015     doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

Katedra andragogiky a personálního řízení 
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