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1. Obsah a struktura práce 
Eva Bartáková se ve své bakalářské práci zabývá oborově relevantním tématem. 
Cílem práce autorky je „…analýza faktorů v oblasti pracovního prostředí, které 
mohou mít za následek vznik stavu izolovanosti jedince nebo pracovní skupiny 
v organizaci.“ (s. 9) Dále uvádí, že usiluje o zdůraznění toho, „… že dopady jevů, 
jejichž důsledkem je v konečné fázi izolace jedince či pracovní skupiny, mohou být 
velmi závažné.“ (s. 9) 
 
Práci autorka strukturovala do pěti tematických kapitol. Struktura práce je z hlediska 
daného tématu vyhovující. Autorka se nejprve zaměřila na vymezení izolace z 
hlediska psychologických a sociálních aspektů. Následně se zabývá izolací jedince v 
pracovní skupině v kontextu jeho schopností adaptace, konfliktů v pracovní skupině a 
izolace jedince jako důsledku vyloučení z pracovní skupiny. Navazující kapitolu práce 
věnovala faktorům ovlivňujícím vznik izolace pracovní skupiny a problematice změny 
v souvislosti s řešením její izolace. Předposlední kapitolu zaměřila na roli vzdělávání 
a kreativních technik při překonávání izolace jedince a pracovní skupiny. Obsahem 
poslední kapitoly je případová studie izolace jedince a pracovní skupiny, která 
zahrnuje i návrh změn k řešení izolace. 
 
2. Odborná úroveň 
Uchopení tématu práce bylo pro autorku nesnadné. O dosažení cíle práce, který si 
určila, usilovala, avšak některé klíčové souvislosti zůstaly bez výraznějšího 
explicitního objasnění, začlenění některých kontextů v dané míře je k úvaze, text 
není vždy optimálně provázán. V poměrně širokém tematickém záběru ustupuje 
v některých místech řešená problematika (i v kontextu cíle práce) do pozadí. Celkově 
je však rozpracování daného tématu přínosné, přináší významné podněty. 
 
3. Práce s literaturou 
Poměrně rozsáhlý soubor zdrojů, které autorka v textu využila, je tematicky 
relevantní. Podoba zápisu zdrojů v Soupisu bibliografických citací neodpovídá 
požadavkům, rozpětí stran v odkazech by mělo být spojeno pomlčkou bez mezer.  
 
4. Grafické zpracování 
Ke grafické úpravě práce zásadní připomínky nemám. 
 
5. Jazyková úroveň 
Zásadní připomínky k jazykové úrovni práce nemám, avšak některá vyjádření mohla 
být pregnantněji formulována, formulace mohly lépe podporovat zamýšlené kontexty.  
 
 



6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by autorka uvést výčet vnitřních a vnějších klíčových faktorů izolace z 
hlediska jedince v organizaci a výčet vnitřních a vnějších klíčových faktorů 
izolace z hlediska pracovní skupiny v organizaci? 

 Mohla by autorka k případové studii (kapitola 5) uvést výčet personálních 
procesů a aktivit, ve kterých by se podle jejího mínění měly promítnout změny 
v rámci řešení izolace? 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 
Přesto, že není text zcela konzistentní a autorce se vždy nepodařilo rozkrýt 
zamýšlené, považuji rozpracování zajímavé problematiky za přínosné. Vzhledem 
k výše uvedenému doporučuji předloženou bakalářskou práci Evy Bartákové k přijetí 
k obhajobě s návrhem klasifikace dobře. 
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