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Abstrakt 

Príspevok sa fokusuje na mobbingové prejavy v zamestnaneckej praxi. Vyzdvihuje vplyv organizačnej kultúry 

na sociálne fungovanie klienta sociálnej práce. V rámci riešenia mobbingovej problematiky sa sústreďuje na 

preventívne opatrenia, ktorých integrálnou súčasťou je mapovanie aktuálnej situácie týkajúcej sa psychického 

násilia na pracovisku na Slovensku. Cieľom príspevku je komparácia výsledkov výskumu 

mobbingových prejavov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom s časovým odstupom troch 

rokov. V závere ponúka diskusiu a odporúčania pre prax sociálnej práce. 

 

Kľúčové slová: Mobbingové prajavy. Sociálne fungovanie. Prevencia mobbingu. 

 

Abstract 

The contribution to focus on manifestations of mobbing at the workplace. It highlights the impact of 

organizational culture on the social functioning of the clients of social work. In addressing the issue of mobbing 

it focuses on preventive measures, which is an integral part of the mapping of the current situation regarding the 

psychological violence at work in Slovakia. The aim of this paper is the comparison of survey results 

manifestations of mobbing at the Office of Labour, Social Affairs and Family in Humenné with an interval of 

three years. At the end in offer the debate and offers recommendations for social work practice. 

 

Keywords: The manifestatons of mobbing. The social functionin. The prevention of mobbing. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 s 

názvom Teoretické a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy 

sociálnej práce.  

 

Úvod 

 

Mobbing, čiže psychické násilie na pracovisku, prezentuje problematiku narušených 

sociálnych vzťahov. Mobbing je proces, ktorého spúšťačom sú nevyriešené, vyhrotené alebo 

ututlané konflikty na pracovisku. Ak sa nezačne riešiť včas, agresor či agresorka nemusia 

čeliť žiadnym prekážkam a tak svoju obeť naďalej tyranizujú - opakovane a systematicky. 

Výsledkom tohto procesu je zníženie pracovného výkonu obete,  narušenie jej psychického 

a fyzického zdravia a celkového sociálneho fungovania. 
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1. Charakteristika mobbingu 

 

V výskume vychádzame z definície Kratza (2005, s. 15), ktorý mobbing označuje ako 

,,sústavu negatívnych komunikatívnych konaní, ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo 

niekoľko osôb voči určitému človeku počas dlhšej doby - najmenej pol roka a aspoň jedenkrát 

týždenne. Pre vytvorenie širokospektrálneho pohľadu na skúmanú problematiku 

zohľadňujeme tiež definície viacerých odborníkov a odborníčok z oblasti sociológie 

(Leymann 1996; Hupková 2008), psychológie (Hirigoyen 2002; Svobodová 2008), práva 

(Ritomská 2010) a etiky (Gossányi 2010). Pojem mobbing nie je doposiaľ v oblasti sociálnej 

práce jasne zadefinovaný a nakoľko predstavuje problematiku narušených sociálnych vzťahov 

na pracovisku, dovoľujeme si túto problematiku zaradiť do pôsobnosti podnikovej sociálnej 

práce, ktorej obsahom je okrem iného tiež riadenie, komunikácia, konflikty, sociálna 

štruktúra, sociálna klíma, účinky pracovného procesu a sociálne správanie, pracovné 

prostredie, bezpečnosť práce a pod. (Strieženec 1996).  

Práca je pre človeka akousi vstupnou bránou do spoločnosti a predstavuje nielen zdroj 

finančných príjmov, ale tiež bohatý zdroj sociálnych kontaktov. Vylúčenie z pracovného 

kolektívu či strata  zamestnaneckého miesta je úzko spojená s vylúčením obete zo 

spoločenského života. A práve jednou z úloh sociálnej práce je tiež integrácia ohrozených 

jednotlivcov a snaha, aby bolo marginalizovaných skupín v spoločnosti čo najmenej. Preto je 

dôležité chápať problematiku mobbingu nie ako problém jednotlivcov, ale ako zatiaľ skrytý 

problém spoločnosti, pri ktorého riešení má okrem spomínaných odborníkov a odborníčok 

miesto aj sociálna práca, ktorá sa vo svojej praktickej rovine zaoberá sociálnym fungovaním 

človeka. Naše úvahy potvrdzujú Sheafor, Horejsi a Horejsi (2000, in: Navrátil 2007, s. 184) 

píšuc, že ,,cieľom sociálnej práce je pomáhať jednotlivcom a sociálnym systémom zlepšovať 

ich sociálne fungovanie a meniť sociálne podmienky tak, aby chránili týchto jednotlivcov 

a systémy pred problémami vo fungovaní“. 

 

1.1 Prevencia ako jedna z možností riešenia mobbingu 

 

Mobbing predstavuje závažný sociálny problém, ktorý si vyžaduje komplexné riešenie. 

Existuje viacero možností riešenia mobbingu – od konštruktívneho riešenia konfliktu cez 

mediáciu, súdny proces, pomoc občianskych združení, či v krajnom prípade zmena 

pracovného miesta. Jednou z možností riešenia je prevencia, ktorá zahŕňa najmä 

informovanosť, rôzne školenia a semináre o mobbingu, kurzy asertívnej komunikácie 

a konštruktívneho riešenia konfliktov, vytvorenie interných pravidiel - etických kódexov, 

ktoré napomáhajú vytvoreniu bezpečnej a zdravej organizačnej kultúry (Jašková 2011). 

Experti a expertky zaoberajúci sa nami sledovanou problematikou sa zhodujú v názore, že 

násilie v spoločnosti je vážnym a rozširujúcim sa celosvetovým problémom. Pri odstraňovaní 

násilia odporúčajú nasledujúce kroky (Háva et al. 2004, in: Kubáni 2009, s. 20):  

 ,,zmapovať aktuálnu situáciu, získať spoľahlivé a validné výsledky, 

 publikovaním výsledkov poukázať na problém a zverejňovať pozitívne príklady 

riešenia prípadov násilia z praxe, 

 prevencia násilia by mala byť súčasťou podnikovej politiky.“ 

Tento autor považuje za prevenciu na pracovisku najmä tieto nasledujúce  formy - 

dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informovanosť zamestnancov a 

zamestnankýň, nácviky postupov pri zvládaní agresívneho správania či spolupráca 

s psychológom, psychologičkou. V rámci prevencie sa realizujú tiež rôzne vzdelávacie 

programy vo forme prednášok, videoprojekcií o narušených vzťahoch a propagujú sa 

pracoviská so zdravou podnikovou klímou a férovými vzťahmi, píše o tom Šíposová (2007) 

a dopĺňa, že odborníci a odborníčky sa tiež venujú aj vypracovávaniu tzv. antimobbingových 
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a antibossingových zmlúv pre jednotlivé firmy a organizácie, ktoré v rámci výcvikových 

programov pomáhajú zavádzať do praxe. V roku 2013 sa v Bad Kreuznachu konala druhá 

medzinárodná konferencia Schutz vor Mobbing. Účastníci a účastníčky konferencie vyjadrili 

podporu z plánovanej medzinárodnej spolupráce pri riešení problému mobbing a pri ochrane 

pred mobbingom v rámci Európskej únie. Slovenskú republiku na konferencii reprezentovala 

Ritomská (2013), ktorá vo svojej správe vyzýva k zhromažďovaniu údajov o mobbingu na 

Slovensku a spolu s medzinárodnými účastníkmi a účastníčkami boja proti  mobbingu - 

k zapojeniu sa do riešenia každého jedného prípadu poškodeného zamestnanca či 

zamestnankyne.  

Vychádzajúc z vypovedaného tvrdíme, že pri riešení problematiky násilia na pracovisku je 

žiaduce zmapovanie aktuálnej situácie, publikovanie výskumných zistení a následné 

vytvorenie preventívnych programov a opatrení. Túto požiadavku reflektujeme 

a v nasledujúcej časti príspevku a ponúkame naše výskumné zistenia.  

 

3. Empirický výskum 

 

Výskum zameraný na zisťovanie miery výskytu mobbingových prejavov bol realizovaný 

na ÚPSVaR v Humennom. V príspevku približujeme: ciele výskumu, hypotézy, výskumný 

plán, metodológiu výskumu, nástroj a postup zberu dát, štatistické spracovanie, vyhodnotenie 

a interpretáciu výsledkov a záverečnú diskusiu. 

 

2.1 Ciele empirického výskumu 

 

Cieľom nášho empirického výskumu bolo komparovať mieru výskytu mobbingových 

prejavov u pracovníkov a pracovníčok ÚPSVaR v Humennom s časovým odstupom troch 

rokov. 

 Vychádzajúc z hlavného cieľa sme si určili nasledujúce  parciálne ciele: 

1. zistiť, s ktorými mobbingovými prejavmi sa stretávajú pracovníci a pracovníčky 

ÚPSVaR v Humennom najčastejšie; 

2. zistiť, či existujú rozdiely v miere výskytu mobbingových prejavoch v závislosti od 

rodu, pracovnej pozície a najvyššieho ukončeného vzdelania; 

3. zkomparovať mieru výskytu mobbingových prejavov u pracovníkov a pracovníčok  

ÚPSVaR v Humennom v rokoch 2011  a 2014. 

 

2.2 Hypotézy 

 

Na základe parciálnych cieľov nášho empirického výskumu sme si stanovili nasledovné 

hypotézy: 

H1: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi pohlavím a mierou výskytu 

mobbingových prejavov. Ženy sa budú s mobbingovými prejavmi stretávať častejšie ako 

muži. 

H2: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi pracovnou pozíciou a mierou výskytu 

mobbingových prejavov. Pracovníci a pracovníčky na zamestnaneckých pracovných 

pozíciách sa budú s mobbingovými prejavmi stretávať častejšie ako pracovníci a pracovníčky 

na manažérskych pracovných pozíciách. 

H3: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi pohlavím, pracovnou pozíciou a mierou 

výskytu mobbingových prejavov. 

H4: Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi najvyšším ukončeným vzdelaním a mierou 

výskytu mobbingových prejavov. Pracovníci a pracovníčky s ukončeným stredoškolským 
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vzdelaním sa budú s mobbingovými prejavmi stretávať častejšie ako pracovníci a pracovníčky 

s ukončením vysokoškolským vzdelaním 

 

2.3 Výskumný plán 

 

 V našom empirickom výskume sme pracovali s týmito premennými: 

 závislé premenné - mobbingové prejavy, 

 nezávislé premenné - pohlavie, pracovná pozícia, najvyššie ukončené vzdelanie.  

 

2.4 Metodológia výskumu  

 

Dotazník bol určený pracovníkom a pracovníčkam ÚPSVaR v Humennom. Výskumnú 

vzorku tvorilo 39 respondentov a respondentiek, z toho 14 mužov a 27 žien. Priemerný vek 

respondentov a respondentiek bol 45.5 rokov. Rozloženie respondentov a respondentiek na 

základe najvyššieho ukončeného vzdelania je nasledovné - 24 pracovníčok a pracovníkov má 

ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 3 respondentov a respondentiek má 

ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a 11 respondentov a respondentiek má 

ukončené  stredoškolské vzdelanie. Čo sa týka klasifikácie na základe pracovnej pozície, 28 

respondentov a respondentiek zastávalo zamestnaneckú pozíciu a 11 respondentov 

a respondentiek manažérsku pozíciu (stredný manažment, vyšší manažment, vedúci 

pracovník/vedúca pracovníčka). 

 

2.5 Nástroj zberu dát 

 

Na získanie informácií potrebných k realizácii empirického výskumu sme použili 

neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí: 

úvodne slovo a inštrukcia, 30 položiek s päťbodovou odpoveďovou škálou a časť 

s demografickými údajmi.  

Dotazník tvorí 30 otázok, ktoré predstavujú výroky popisujúce  správanie sa pracovníkov 

a pracovníčok voči dotazovanej osobe na pracovisku. Otázky sme skonštruovali vychádzajúc 

z kategorizácie mobbingových stratégií Leymanna (1996), ktorý rozlišuje nasledujúcich 5 

oblastí - ovplyvňovanie obete primerane komunikovať, ovplyvňovanie obete udržiavať 

sociálny kontakt, ovplyvňovanie pracovnej pozície obete, ovplyvňovanie obete udržiavať si 

osobnú reputáciu a ohrozovanie fyzického zdravia. V rámci demografických údajov sme 

zisťovali rod, vek, najvyššie ukončené vzdelanie a pracovnú pozíciu. Analýzou reliability sme 

pre náš výskumný nástroj zistili hodnotu Cronbachovej α = ,863. 

 

2.6 Postup zberu dát 

 

Dotazníky boli zostavené a distribuované v tlačenej podobe. Výskum sme realizovali 

v mesiaci marec 2014 na ÚPSVaR v Humennom. Respondentov a respondentky sme získali 

dostupným výberom. Návratnosť dotazníkov bola 60 %. Z celkového počtu 65 dotazníkov 

sme  vyhodnocovali 39 dotazníkov. Nižšiu návratnosť by sme mohli zdôvodniť tiež 

nasledujúcimi faktormi: 

 chúlostivosť skúmanej problematiky, 

 nedôvera v anomynitu dotazníka a strach o pracovné miesto, 

 nízka motivácia pracovníkov a pracovníčok kooperovať so študentmi a študentkami 

vysokých škôl. 
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2.7 Štatistické spracovanie 

 

Dáta boli aplikované do SPSS 19 pre Windows a následne boli realizované automatické 

výpočty. Na vyhodnotenie dát sme použili tieto štatistické procedúry: realizovanie základnej 

analýzy t.j. deskriptívna štatistika kategorických dát (rod, pracovná pozícia, najvyššie 

ukončené vzdelanie) a deskriptívna štatistika čiselných dát (mobbingové prejavy), procedúra 

zisťovania normality použitím testu Kolmogorov-Smirnov, parametrické formy testov 

(Independent Sample T test a One way ANOVA) a multivariačná analýza rozptylu MANOVA 

(Test of between subjects effects). 

 

2.8 Výsledky výskumu a ich interpretácia 

 

Vychádzajúc z  výsledkov nášho výskumu vyplýva, že miera výskytu mobbingových 

prejavov u pracovníkov a pracovníčok ÚPSVaR  dosiahla v škále od 5 (vždy) po 1 (vôbec) 

hodnotu 2,9. Tento výsledok reprezentuje všetky oblasti mobbingových prejavov 

a považujeme ho za znepokojujúci. Ak si podrobnejšie analyzujeme jednotlivé oblasti vidíme, 

že najvyššie skóre dosiahla oblasť ovplyvňovanie obete udržiavať sociálny kontakt (3,18) 

 a najnižšie skóre dosiala oblasť ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať si osobnú reputáciu 

(2,6). 

 
Tabuľka 1 Priemerné skóre výskytu mobbingových prejavov u pracovníkov a pracovníčok 

ÚPSVaR v Humennom 

 

Deskriptívna štatistika 

 

N 

Minimu

m 

Maximu

m 
Prieme

r Št. chyba 

Ovplyvňovanie 

schopnosti obete primerane 

komunikovať 

39 2,00 3,50 2,9103 ,30070 

Ovplyvňovanie možnosti 

obete udržiavať sociálny 

kontakt 

38 2,17 4,17 3,1842 ,40602 

Ovplyvňovanie 

pracovnej pozície obete 

39 2,50 3,83 3,0342 ,27354 

Ovplyvňovanie možnosti 

obete udržiavať si osobnú 

reputáciu 

37 2,17 3,50 2,5901 ,32535 

Ohrozovanie fyzického 

zdravia obete 

39 1,83 4,33 2,7393 ,43729 

      

SPOLU 36 2,47 3,37 2,8917 ,19847 

      

Platný počet 36     

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Porovnaním priemerov už konkrétnych výrokov konštatujeme, že naše respondentky 

a respondenti sa najčastejšie stretávajú s týmito mobbingovými prejavmi: 
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 preťažovanie pracovnými úlohami (2,97), 

 nerešpektovanie vlastných názorov a postrehov (2,56), 

 zadávanie úloh ohrozujúcich zdravie (2,49), 

 nedostatočný priestor vyjadriť vlastný názor (2,28), 

 šírenie klebiet (2,24), 

 nepriama a neotvorená komunikácia (2,23), 

 skákanie do reči (2,23), 

 vyčleňovanie zo spoločenského života na pracovisku (2,18), 

 pripisovanie neodôvodnených chýb (2,15), 

Po prezentácii základných výsledkov výskumu sa budeme venovať našim pracovným 

predpokladom. V prvej hypotéze sme predpokladali existenciu vzťahu medzi pohlavím 

a mierou výskytu mobbingových prejavov. Na overenie nášho pracovného predpokladu sme 

zvolili Independent Samples T test, ktorý nepotvrdil štatisticky významný vzťah (p = 0,603). 

Ani porovnaním priemerov jednotlivých oblastí mobbingových prejavov sme nezaznamenali 

výraznejšie rozdiely v miere výskytu mobbingovych prejavov medzi mužmi a ženami. 

V našej nasledujúcej hypotéze sme predpokladali existenciu vzťahu medzi pracovnou 

pozíciou a mierou výskytu mobbingových prejavov. Na verifikáciu sme použili test One way 

ANOVA, ktorý nepotvrdil štatisticky významný vzťah (p = 0,67). Porovnaním priemerov 

jednotlivých oblastí sme rovnako ako v predchádzajúcej hypotéze nezaznamenali výraznejšie 

rozdiely. V poradí tretej hypotéze sme predpokladali existenciu vzťahu medzi pohlavím, 

pracovnou pozíciou a mierou výskytu mobbingových prejavov. Na verifikáciu hypotézy sme 

použili multivariačnú analýzu MANOVA - Test of between subjects effects, ktorý potvrdil 

štatisticky významný vzťah (pohlavie: p = 0,000, pracovná pozícia: p = 0,000). Posledným 

pracovným predpokladom sme overovali existenciu vzťahu medzi najvyšším dosiahnutím 

vzdelaním a mierou výskytu mobbingových prejavov. Na overenie sme použili test One way 

ANOVA, ktorý nám nepotvrdil štatisticky významný vzťah (p = 0,1). 

Po stručnej prezentácii výsledkov výskumu ponúkame komparáciu výskumných zistení 

týkajúcich sa mobbingových prejavov na ÚPSVaR v Humennom s časovým odstupom troch 

rokov. Prvý výskum týkajúci sa mobbingových prejavov na pracovisku sme na ÚPSVaR 

v Humennom realizovali v roku 2011. Celkový počet tvorilo 41 respondetov a respondentiek, 

z toho 14 mužov a 27 žien, 29 respondentov a respondentiek zastávalo zamestnanecké pozície 

a 12 manažérske pozície, 14 respondentov a respondentiek malo ukončené stredoškolské 

vzdelanie, 5 respondentov a respondentiek malo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

a 22 respondentov a respondentiek malo ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 

Celková miera mobbinových prejavov dosiahla v škále od 5 (vždy) po 1 (vôbec) hodnotu 1,7. 

V výskume realizovanom v roku 2014 dosahovala celková miera mobbingových prejavov 

hodnotu 2,9 (Tabuľka 2). Komparáciou výsledkov oboch výskumov (2011 a 2014) 

konštatujeme výrazný rozdiel. S časovým odstupom troch rokov sa miera výskytu 

mobbingových prejavov na ÚPSVaR v Humennom pomerne zvýšila. Zvýšenie pôvodnej 

hodnoty 1,7 na hodnotu 2,9 znamená nárast o 70%.  
 

Tabuľka 2 Komparácia miery výskytu mobbingových prejavov u pracovníčok a pracovníkov 

ÚPSVaR v Humennom v roku 2011 a 2014 

 

MOBBINGOVÉ PREJAVY 

   
2011 2014 

Ovplyvňovanie schopnosti obete primerane komunikovať 

2,0366 2,910

3 

Ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať sociálny kontakt 

1,5569 3,184

2 
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Ovplyvňovanie pracovnej pozície obete 

  

1,9715 3,034

2 

Ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať si osobnú reputáciu 

1,748 2,590

1 

Ohrozovanie fyzického zdravia obete 

  

1,2398 2,739

3 

Spolu 

     

1,7106 2,891

7 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ak porovnáme dosiahnuté priemerné skóre jednotlivých oblastí mobbingových prejavov 

vidíme, že každá oblasť zaznamenala výrazný nárast. Prekvapivým zistením je oblasť 

ohrozovanie fyzického zdravia, ktorá zaznamenala najvýraznejšie zvýšenie priemerného skóre 

– z 1,23 (rok 2011) na 2,74 (rok 2014), čo predstavuje nárast o 120%. Výrazný nárast 

zaznamenala tiež oblasť ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať sociálny kontakt. Priemerné 

skóre tejto oblasti sa zvýšilo z 1,56 (rok 2011) na 3,18 (rok 2014), čo predstavuje nárast až 

o 104%.  

Po prezentácii rozdielov v miere výskytu mobbingových prejavov v rámci  jednotlivých 

oblastí prejdeme ku komparácii jednotlivých vybraných položiek. Vychádzajúc z výsledkov 

výskumu realizovaného v roku 2011 sa pracovnici a pracovníčky ÚPSVaR v Humennom  

najčastejšie stretávali s týmito mobbingovými prejavmi: 

 preťažovanie pracovnými úlohami (2,93), 

 neakceptovanie názorov a postrehov (2,57) 

 nedostávanie priestoru vyjadriť sa (2,56), 

 šírenie klebiet (2,23), 

 spochybňovanie pracovných rozhodnutí (2,15) 

V roku 2014 uvádzali pracovníci a pracovníčky ÚPSVaR v Humennom  najčastejšie tieto 

mobbingové prejavy: 

 preťažovanie pracovnými úlohami (2,97), 

 neakceptovanie názorov a postrehov (2,56), 

 zadávanie úloh ohrozujúce zdravie (2,49), 

 nedostávanie priestoru vyjadriť sa (2,24), 

 nepriama a neotvorená komunikácia (2,23). 

Ako vidieť v oboch výskumoch obsadili prvé dve priečky: preťažovanie  pracovnými 

úlohami a neakceptovanie názorov a postrehov. 

V oboch realizovaných výskumoch sa nám v rámci verifikácie našich pracovných 

predpokladov potvrdil rovnaký výsledok iba v jednom prípade. Prostredníctvom 

multivariačnej analýzy MANOVA, vykonaním Test of between subjects effects sme potvrdili 

signifikantný vzťah medzi pohlavím, pracovnou pozíciou a mierou výskytu mobbingových 

prejavov.  

 

3. Diskusia 

 

Mobbing predstavuje veľmi osobnú a citlivú problematiku, o ktorej sa veľmi ťažko hovorí 

a ktorá sa ešte ťažšie dokazuje a rieši. Možno aj to je príčinou, že obete psychického násilia 

na pracovisku mlčia. Len málokto si problém otvorene prizná a sám sa označí za obeť. Či už 

je dôvodom hanba, alebo strach. Preto je dôležité, aby boli na našich pracoviskách vytvorené 

také podmienky a preventívne opatrenia, ktoré by uľahčovali riešenie tejto problematiky. 

Jednou z nich je tiež zmapovanie situácie na konkrétnych rizikových pracoviskách.  
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Na ÚPSVaR v Humennom sme  v roku 2011 a 2014 realizovali výskum týkajúci sa miery 

výskytu mobbigových prejavov. Cieľom výskumu bola kamparácia našich výskumných 

zistení. Vychádzajúc z výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že s časovým odstupom 

troch rokov sa miera výskytu mobbingových prejavov na ÚPSVaR v Humennom zvýšila z 

pôvodnej hodnoty 1,7 na hodnotu 2,9, čo predstavuje nárastla až o 70%. Tie zistenia sú pre 

nás pomerne znepokojivé. Domnievame sa, že nárast priemerného skóre mohol ovplyvniť aj 

fakt, že mobbing už nepredstavuje spoločenské tabu, za posledné roky sa zvýšila 

informovanosť o tejto problematike, či už prostredníctvom masmédií, alebo odbornej 

literatúry. Zamestnanci a zamestnankyne začínajú otvorene hovoriť o svojich právach, 

niektoré obete mobbingu prestávajú mlčať a byť pasívne. Ak porovnáme jednotlivé oblasti 

mobbingových prejavov, najvyšší nárast zaznamenala oblasť ohrozovanie fyzického zdravia 

obete. Toto zistenie je pomerne prekvapivé a môžeme ho interpretovať aj tým, že pracovníci 

a pracovníčky si vo vyššej miere uvedomujú vplyv nepriaznivej podnikovej klímy, stresu 

a nadmernej pracovnej záťaže na ich fyzické zdravie.  

Komparáciou jednotlivých položiek popisujúcich mobbigové prejavy konštatujeme, že 

v oboch realizovaných výskumoch sa pracovníci a pracovníčky najčastejšie stretávali 

s preťažovaním pracovnými úlohami a neakceptovaním názorov a postojov. Tento výsledok 

je v súlade s reprezentatívnym výskumom realizovaným v roku 2006 na Slovensku (Holubová 

2006), ktorý za najčastejší mobbingový prejav na slovenských pracoviskách označuje 

rovnako ako v našich výskumoch preťažovanie pracovnými úlohami. V rámci našich 

pracovných predpokladov sa nám nepotvrdil vzťah medzi mierou výskytu mobbingových 

prejavov a pohlavím, pracovnou pozíciou a najvyšším ukončeným vzdelaním. Naše výsledky 

len potvrdzujú tvrdenie odborníkov a odborníčok, že typická obeť mobbingu neexistuje. 

Psychickým násilím na pracovisku sú ohrozené rovnako muži aj ženy, rovnako pracovníci 

a pracovníčky na zamestnaneckým pozíciách ako aj pracovníci a pracovníčky na 

manažérskych pozíciách, rovnako pracovníci a pracovníčky so stredoškolským vzdelaním ako 

aj pracovníci a pracovníčky vysokoškolským vzdelaním. 

Sme si vedomé viacerých slabých miest nášho výskumu. Ide najmä o nedostatky 

vyplývajúce z výberu výskumnej vzorky. Naša vzorka nie je reprezentatívna - respondentov 

a respondentky sme získali dostupným výberom. Ďalším obmedzením je nízky počet 

výskumnej vzorky. Nižšiu mieru návratnosti dotazníkov by sme mohli interpretovať aj tým, 

že ide osobnú tému, ktorá mohla byť respondentom a respondentkám nepríjemná. 

 

Záver 

 

Súhrne konštatujeme, že mobbing predstavuje závažný sociálny problém, ktorý si vyžaduje 

komplexné riešenie. Odpoveďou na potrebu aktívneho prístupu k riešeniu tejto problematiky 

je tiež realizácia našich výskumov a zverejnenie ich výsledkov. Aj prostredníctvom tohto 

príspevku chceme prispieť k vyššej miere informovanosti a ,,prelomiť ľady“ v riešení 

psychického násilia na pracovisku. Mapovanie aktuálnej situácie a zverejňovanie výsledkov 

poskytuje platformu pre navrhovanie a postupne zavádzanie preventívnych  

antimobbingových opatrení v rámci jednotlivých podnikov a organizácií. 
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