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Bureaucratic organization as a risk factor of mobbing 

 

Anna Jašková
29

, Beáta Balogová
30

 

 

 

Abstrakt 

Príspevok analyzuje rizikové faktory mobbingu z aspektu sociálnej práce v teoretickej a empirickej rovine. 

V rámci teoretickej analýzy identifikuje rizikové faktory mobbingu v byrokratickej organizácií. Následné 

prezentuje parciálne výsledky výskumu mobbingu realizovaného vo vybraných byrokratických organizáciách 

sociálnej práce na východnom Slovensku. Cieľom výskumu bolo zistiť bolo zistiť stav a mieru výskytu 

mobbingových prejavov vo vybraných byrokratických organizáciách sociálnej práce na východnom Slovensku 

a následne vybrané organizácie komparovať. Záver je venovaný odporúčaniam pre teóriu a prax sociálnej práce. 

Kľúčové slová: Mobbing. Byrokratická organizácia. Výskum v sociálnej práci. 

 

Abstract 

The paper analyzes the risk factors of mobbing from the aspect of social work in theoretical and empirical 

terms.The theoretical analysis identifies risk factors of mobbing in bureaucratic organizations. Then it presents 

the partial results of the research of mobbing realized in selected bureaucratic organization of social work in 

Eastern Slovakia. Purpose of this research was to find out the status and the rate of occurrence manifestations of 

mobbing in selected bureaucratic organization of social work in eastern Slovakia and with subsequent by 

comparing the selected organization. The conclusion is devoted to recommendations for social work theory and 

practice. 
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Úvod 

  

Problematika mobbingu na našich pracoviskách už dávno nepredstavuje spoločenské 

tabu. V podmienkach Slovenskej republiky je táto téma čoraz častejšie skloňovaná nielen 

v masmédiách v rámci zvyšovania informovanosti širokej verejnosti, mobbing sa stáva tiež 

predmetom záujmu vedeckovýskumných aktivít. Dôkazom sú početné výskumné správy, 

poukazujúce na alarmujúce počty obetí.  Aj napriek skutočnosti, že na Slovensku je riešenie 

mobbingu výrazne legislatívne oklieštené, každá aktivita smerujúca v boji proti psychickému 

násiliu na pracovisku predstavuje pomyselný krok vpred.  

Vychádzajúc z uvedeného sme v roku 2016 realizovali výskum vo vybraných byrokratických 

organizáciách na východnom Slovensku. Príspevok prezentuje výsledky výskumu zameraného 
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na zisťovanie stavu a miery výskytu mobbingových prejavov vo vybraných byrokratických 

organizáciách sociálnej práce na východnom Slovensku 

 

1. Byrokratická organizácia 

 

Riziko mobbingu súvisí tiež s usporiadaním, čiže s organizáciou pracoviska. Viacerí autori 

Leymann (1996); Horváth (2001); Svobodová (2007); Ritomská (2011); Olšovská (2013) 

a iní sa stotožňujú s názorom Kratza (2005, s. 23), ktorý poukazuje na to, že riziko vzniku 

mobbingu je najvyššie v organizáciách
31

, ktoré majú byrokratickú organizačnú štruktúru. Na 

takýchto princípoch u nás takto fungujú väčšie podniky, úrady štátnej správy, armáda a pod. 

Autor uvádza výsledky výskumov realizovaných v Nemecku, z ktorých vyplýva, že zvýšené 

riziko mobbingu hrozí predovšetkým zamestnancom rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí, 

rezortu školstva a telesnej výchovy a štátnej správy.  

Charakteristiky byrokracie definoval už Weber (in: Swedberg 2005): 

 hierarchická organizačná štruktúra, 

 pravidlami vymedzené spôsoby správania, 

 pevne stanovené kompetencie (právomoc a povinnosti), 

 písomne podložené pracovné činnosti, 

 odborná kvalifikácia. 

Byrokratizmus v sociálnej práci – byrokratické správanie sociálnych pracovníkov definuje 

Strieženec (1996, s. 30) ako poslušnosť z oddanosti, sklony k formálnemu, rutinnému 

vybavovaniu vecí.  Predstavuje zábranu korigovať svoje správanie, rozhodnutie a poučiť sa zo 

svojich omylov. Charakterizuje sa ako ,,nacvičená neschopnosť“ prispôsobovať sa zmenenej 

sociálnej situácií (plošné určovanie nárokov a dávok, pričom sa nerešpektuje špecifický 

prístup ku každému jedincovi, konkrétne sa nehodnotí jeho sociálna potreba, či sociálna 

odkázanosť). Byrokratický prístup znižuje aktivitu klientov a môže u nich podporovať 

sociálnej pohodlie. 

Na negatívne dôsledky byrokracie poukazuje Merton (1957, in: Bolfíková s. 111), ktorý v 

rámci analýzy disfunkcií byrokracie predkladá negatívne dôsledky štrukturálnych 

a normatívnych byrokratických praktík. Normatívna oddanosť voči formálnych pravidlám 

a regulácií, ktorú byrokratická organizácia intenzívne podporuje môže podnietiť vznik a vývin 

typu rigídnej byrokratickej osobnosti závislej na dodržiavaní procedúr. Byrokratická osobnosť 

kladie dôraz na bezpodmienečnú konformitu s pravidlami a procedúrami, bez ohľadu n ich 

účinnosť vo vzťahu k cieľu organizácie, alebo výkonnosť podniku. Ak sa pravidlá stavajú 

cieľom samotným, než prostriedkom na dosahovanie, organizačné správanie nadobúda 

namiesto racionálneho charakteru, charakter ritualizmu. 
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2 Výskumné zistenia 

 

 V nasledujúcej časti prezentujeme parciálne výsledky kvantitatívneho výskumu 

realizovaného vo vybraných byrokratických organizáciách sociálnej práce na východnom 

Slovensku. Čiastkovým cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť stav a mieru výskytu 

mobbingových prejavov vo vybraných byrokratických organizáciách sociálnej práce na 

východnom Slovensku a následne vybrané organizácie komparovať. V rámci hlavnej hypotézy 

sme predpokladali významnú koreláciu medzi mierou výskytu mobbingových prejavov a 

jednotlivými typmi organizačnej kultúry vybraných byrokratických organizácií sociálnej 

práce. Následne sme formulovali vedľajšiu hypotézu, v rámci ktorej sme predpokladali, že typ 

organizačnej kultúry hierarchia, bude pozitívne korelovať s mierou výskytu mobbingových 

prejavov.  

 Kvantitatívneho výskumu sa zúčastnilo celkovo 218 zamestnancov piatich vybraných 

organizácií sociálnej práce sídliacich na východnom Slovensku. V rámci spracovania dát sme 

jednotlivé organizácie rozdelili do piatich skupín a následne ich označili písmenami – A, B, 

C, D a E. Z celkového počtu respondentov bolo z hľadiska pohlavia zastúpených 174 žien 

(79,8%) a 43 mužov (19,7%). Iba 1 respondent (0.5%) svoje pohlavie neuviedol. Priemerný 

vek respondentov bol 40,9 rokov. Najstarší respondent mal 22 rokov a najstarší mal 61 rokov. 

V rámci štruktúry respondentov z hľadiska najvyššieho ukončeného vzdelania (Tabuľka 4) 

uviedla viac ako polovica – t. j. 140 respondentov (64,2%) vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa. Stredoškolské vzdelanie uviedlo 62 respondentov (28,4%), vysokoškolské vzdelanie I. 

stupňa uviedlo 12 respondentov (5,5%) a len 1 respondent uviedol ukončené vysokoškolské 

vzdelanie III. stupňa. Z celkového počtu 218 respondentov svoje najvyššie ukončené 

vzdelanie neuviedli len 3 respondenti. 

 Na skúmanie stavu a miery výskytu mobbingových prejavov vo vybraných byrokratických 

organizáciách sociálnej práce na východnom Slovensku sme sa rozhodli použiť dotazník 

Lovaša (2002) Obťažovanie v práci, ktorý bol validizovaný a štandardizovaný v podmienkach 

Slovenskej republiky. Nami zvolený dotazník Obťažovanie v práci predstavuje slovenskú 

verziu vyššie uvedeného dotazníka fínskych autorov Björkqvista, Östermana a Hjelt Backa 

(1994) WHS – Work Harassment Scale
32

.Na posúdenie typu organizačnej kultúry sme zvolili 

dotazník OCAI - Organizational Culture Assessment Instrument (Dotazník na posudzovanie 

organizačnej kultúry), ktorého autorom je Cameron a Quinn (1999). V rámci výskumu bol 

použitý slovenský preklad pôvodnej verzie tohto dotazníka 

 V snahe naplniť vytýčený cieľ sme najskôr zisťovali stav a mieru výskytu mobbingových 

prejavov vo vybraných byrokratických organizáciách sociálnej práce a následne sme vybrané 

organizácie komparovali (Tabuľka 1). Pre zachovanie anonymity a na osobitú žiadosť 

respondentov sme neuvádzali názvy miest ani konkrétne názvy organizácií. Za byrokratické 

organizácie sociálnej práce boli pre účely nášho výskumu považované  – mestské úrady, 

úrady práce a sociálnych vecí a rodiny, sociálne poisťovne a okresné prokuratúry na 

východnom Slovensku – na základe splnenia charakteristík byrokracie (hierarchické 

usporiadanie pozícií, dominantnosť pravidiel a predpisov, kariéra a pravidlami vymedzené 

spôsoby rozhodovania.), ktoré definoval už Weber (in: Swedberg 2005).  
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až po veľmi často (Báguena,  Beleña, Paz Toldos, Martínez 2011). 
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 Celková miera výskytu mobbingových prejavov dosiahla na škále od nikdy (1) do veľmi 

často (5) hodnotu 1,58. Na základe tohto výsledku konštatujeme, že miera výskytu 

mobbingových prejavov vo vybraných byrokratických organizáciách nebola vysoká. 

Pracovníci sa s mobbingovými prejavmi stretávali, ale len zriedkavo. Porovnaním získaných 

priemerných skóre výskytu mobbingových prejavov pre jednotlivé organizácie sme zistili, že 

najnižšiu mieru výskytu mobbingových prejavov vykazovala organizácia B s priemerným 

skóre 1,40, naopak najvyššiu mieru mobbingových prejavov vykazovala organizácia E s  

priemerným skóre 1,99. Ako vidieť, aj napriek tomu, že obe organizácie sú byrokratického 

typu, miera výskytu mobbingových prejavov v organizácií B a E sa výrazne líši.  

 

Tab. č. 1: Typ organizačnej kultúry a miera výskytu mobbingových prejavov 

 

 

ORGANIZÁCIA 

 

KLAN 

 

ADHOKRACIA  

 

TRH  

 

HIERARCHIA  

 

MOBBINGOVÉ 

PREJAVY 

A Mean 

% 

24,4583 

25 

18,5000 

19 

27,3333 

27 

29,2083 

29 

1,6650 

B Mean 

% 

28,1389 

28 

7,0417 

7 

8,0694 

8 

56,9028 

57 

1,3956 

C Mean 

% 

23,5056 

24 

11,6722 

12 

19,0417 

19 

45,0278 

45 

1,5089 

D Mean 

% 

28,3507 

28 

9,3750 

9 

12,1701 

12 

50,1389 

50 

1,5924 

E Mean 

% 

15,5278 

16 

7,9167 

8 

18,5278 

19 

57,5833 

58 

1,9889 

Tota

l 

Mean 

% 

24,8372 

25 

10,0015 

10 

15,1988 

15 

49,6980 

50 

1,5765 

N 218 218 218 218 218 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 Okrem miery výskytu mobbingových prejavov vo vybraných organizáciách sme preto 

zisťovali tiež percentuálne zastúpenie jednotlivých typov organizačnej kultúry - klanu, 

adhokracie, trhu a hierarchie - definovaných Cameronom a Quinom (1999). V rámci 

aktuálneho stavu organizačnej kultúry výrazne dominoval typ organizačnej kultúry hierarchia 

(50%), ktorý je v rámci Competing Values Framework  (CVF) definovaný ako jadrový 

kvadrant zdôrazňujúci interné zameranie, stabilitu a kontrolu. Ukázalo sa, že v nami 

skúmaných organizáciách dominovala kontrola vykonávaných činnosti, presne načasovanie 

úloh, dodržiavanie formálnych zásad a pravidiel.  Respondenti vnímali svoju organizáciu ako 
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veľmi kontrolované a štruktúrované miesto, kde sa musia riadiť formálnymi postupmi 

a pravidlami. V takomto type organizácie je vedenie organizácie veľmi výrazne zamerané na 

riadenie procesov, plynulý chod a kontrolu činnosti. Respondenti mali pocit pracovnej istoty, 

nakoľko organizácia kladie dôraz na stabilitu a nemennosť. Výrazná prevaha typu 

organizačnej kultúry hierarchia len potvrdila Weberov (in: Swedberg 2005) predpoklad, že 

významným znakom byrokratických organizácií je hierarchická organizačná štruktúra. 

 Pomerne výrazne zastúpenie zaznamenal tiež typ organizačnej kultúry klan (25%), ktorý je 

v rámci CVF definovaný ako jadrový kvadrant zdôrazňujúci interné zameranie, flexibilitu 

a slobodu. Základným rysom tohto typu organizácie je spolupráca, súdržnosť, komunikácia 

a morálka. Respondenti vnímali organizáciu tiež ako veľmi osobné miesto s priateľskosťou 

atmosférou, kde základ tvorí tímová práca, konsenzus, vzájomná dôvera a vedenie 

organizácie je zamerané na starostlivosť o zamestnancov a rozvoj ľudských zdrojov. 

 Ostatné dva typy organizačnej kultúry – súťaživosť zdôrazňujúci  trh (15%) a tvorivosť 

akcentujúca adhokracia (10%) získali v rámci celkového typu organizačnej kultúry 

v porovnaní s hierarchiou a klanom pomerne nízke zastúpenie.  

 Súhrne konštatujeme, že v rámci percentuálne zastúpenia jednotlivých typov organizačnej 

kultúry prevládali  typy hierarchia a klan, ktoré sú v rámci CVF interné orientované, s tým že 

v prípade typu hierarchia je dôraz kladený na stabilitu a kontrolu, naopak pri klanovom type 

je zdôrazňovaná flexibilita a sloboda. 

 V snahe zistiť súvis medzi mierou výskytu mobbingových prejavov a typom organizačnej 

kultúry sme formulovali hlavnú hypotézu, v rámci ktorej sme predpokladali významnú 

koreláciu medzi mierou výskytu mobbingových prejavov a jednotlivými typmi organizačnej 

kultúry vybraných byrokratických organizácií sociálnej práce na východnom Slovensku. 

Následne sme v rámci vedľajšej hypotézy predpokladali, že typ organizačnej kultúry 

hierarchia, bude pozitívne korelovať s mierou výskytu mobbingových prejavov. 

 Spearmenovým korelačným koeficientom bolo zistené, že miera výskytu mobbingových 

prejavov významne koreluje s jednotlivými typmi organizačnej kultúry vybraných 

byrokratických organizácií sociálnej práce na východnom Slovensku (Tabuľka 2). 

 

Tab. č. 2: Vzťah medzi mierou výskytu mobbingových prejavov a jednotlivými typmi 

organizačnej kultúry 

 

 Typ organizačnej 

kultúry 

 MOBBINGOVÉ PREJAVY 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN 

Correlation Coefficient -,301
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 218 

 

ADHOKRACIA 

Correlation Coefficient ,226
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 
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Spearman's 

rho 
N 218 

 

TRH 

Correlation Coefficient ,361
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 218 

 

 

 

 

 

HIERARCHIA 

Correlation Coefficient -,139
*
 

Sig. (2-tailed) ,040 

N 218 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vo vedľajšej hypotéze sme overovali, či typ organizačnej kultúry hierarchia pozitívne 

koreluje s mierou výskytu mobbingových prejavov (Tabuľka 3). 

 

Tab. č. 3: Korelácia medzi mierou výskytu mobbingových prejavov v jednotlivých oblastiach 

a typom organizačnej kultúry hierarchia 

 

   Pracovné 

Obťažovanie 

Osobné 

obťažovanie 

Sexuálne 

obťažovanie 

 

 

Spearman's 

rho 

 

 

HIERARCHIA 

Correlation 

Coefficient 

-,205
**

 -,085 -,010 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,211 ,888 

N 218 218 218 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 Ako sme už uviedli, typ hierarchia tvoril dominantnú časť organizačnej kultúry nami 

skúmaných organizácií,  preto nás zaujímalo, či sa potvrdí náš predpoklad  - čím vyššie 

zastúpenie typu organizačnej kultúry hierarchia, tým vyššia miera výskytu mobbingových 

prejavov. Formulácia našej hypotézy pramenila z úvah viacerých autorov (Huberová 1995; 

Beňo 2003; Kratz 2005; Olšovská 2013 a iní) upozorňujúcich, že zvýšené riziko mobbingu je 

práve v organizáciách v štátnom sektore, pre ktoré je typické hierarchické usporiadanie a 
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dodržiavanie formálnych pravidiel. Veľmi prekvapivým zistením bolo, že miera výskytu 

mobbingových prejavov negatívne korelovala s typom organizačnej kultúry hierarchia. To 

znamená, že bol potvrdený presný opak našej hypotézy – čím vyšší zastúpenie typu 

organizačnej kultúry hierarchia, tým nižšia miera výskytu mobbingových prejavov. Miera 

výskytu mobbingových prejavov negatívne korelovala tiež s typom organizačnej kultúry klan. 

Pozitívna korelácia medzi mierou výskytu mobbingových prejavov bola zistená v rámci typu 

organizačnej kultúry trh a adhokracia. Ako sa ukázalo výrazne zastúpenie typu organizačnej 

kultúry hierarchia a klan v nami skúmaných organizáciách nepredstavovalo zvýšenú mieru 

výskytu mobbingových prejavov, práve naopak. Organizačná kultúra prezentovaná najmä 

kontrolou, formálnymi pravidlami a stabilitou dávala respondentom najmä pocit pracovnej 

istoty a bezpečia. Naopak organizačná kultúra prezentovaná typom organizačnej kultúry trh 

a adhokracia predstavujúca súťaživosť, silnú konkurenciu, risk a inovácie predstavovala pre 

respondentom menej bezpečné - neisté a konkurenčné prostredie, vytvárajúce živnú pôdu pre 

vznik mobbingových prejavov.  

   

 Výsledky výskumu potvrdili, že miera výskytu mobbingových prejavov významne 

korelovala so všetkými typmi organizačnej kultúry. Vychádzajúc z úvah autorov (Huberová 

1995; Beňo 2003; Kratz 2005; Olšovská 2013 a iní) upozorňujúcich, že zvýšené riziko 

mobbingu je práve v organizáciách v štátnom sektore, pre ktoré je typické hierarchické 

usporiadanie a dodržiavanie formálnych pravidiel sme predpokladali, že miera výskytu 

mobbingových prejavov bude pozitívne korelovať s typom organizačnej kultúry hierarchia. 

Veľmi prekvapivým zistením bolo potvrdenie presného opaku našej hypotézy – potvrdilo sa 

že, čím vyššie zastúpenie typu organizačnej kultúry hierarchia, tým nižšia miera výskytu 

mobbingových prejavov v konkrétnej organizácií. Negatívna korelácia bola zistená tiež 

v prípade typu organizačnej kultúry klan. V rámci typu organizačnej kultúry trh a adhokracia 

sa potvrdila pozitívna korelácia. 

 Aplikujúc tieto výskumne zistenia do teórie sociálnej práce tvrdíme, že v nami skúmaných 

organizáciách nepredstavovalo zastúpenie typu organizačnej kultúry hierarchia zvýšené riziko 

výskytu mobbingových prejavov, práve naopak čím vyššie zastúpenie typu organizačnej 

kultúry hierarchia organizácie vykazovali, tým nižší výskyt mobbingových prejavov bol 

u nich zaznamenaný. Rovnaký výsledok bol potvrdený v prípade typu organizačnej kultúry 

klan. Naopak zvýšené riziko v nami skúmaných organizáciách  predstavovalo zastúpenie typu 

organizačnej kultúry trh a adhokracia – čím vyššie zastúpenie typu trh, alebo adhokracia 

organizácie vykazovali, tým vyššia miera výskytu mobbingových prejavov bola u nich 

zistená. 

 Prekvapivým momentom bolo zistenie, že zvýšené riziko výskytu mobbingových prejavov 

bolo zistené v rámci typov organizačnej kultúry, ktoré sú zamerané externe a zdôrazňujú 

diferenciáciu. Naopak nižšie riziko predstavovali typy organizačnej kultúry klan a hierarchia, 

ktoré sú interne zamerané a zdôrazňujú integráciu. Z uvedeného vyplýva, že respondenti sa 

cítili bezpečne na pracovisku, kde dominovala kontrola, formálne pravidlá  a postupy, dôraz 

na stabilitu a nemennosť a pocit istoty, ktoré sú typické pre typ organizačnej kultúry 

hierarchia. Respondenti vnímali bezpečne tiež pracoviská, kde dominovala dôvera, 

otvorenosť, tímová práca, podpora a starostlivosť typická pre organizačnú kultúru klan. 

Naopak z výsledkov vyplýva, že menej bezpečne sa respondenti cítili na pracoviskách so 

zameraním na súťaživosť, produktivitu, vysokú konkurenciu, orientáciu na úspech a rivalitu – 

typickú pre typ organizačnej kultúry trh a tiež na pracoviskách  zameraných na tvorivosť, 

podstupovanie rizika, inovácie, jedinečnosť a slobodu – typickú pre typ organizačnej kultúry 

adhokracia. 
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 Nakoľko sa nepotvrdilo, že typ organizačnej kultúry hierarchia predstavuje zvýšené riziko 

výskytu mobbingových prejavov v organizáciách, v praxi to znamená, že  naše výskumné 

zistenia len potvrdilo úvahy autorov (Leymann 1996a; Huberová 19995; Kratz 2005; 

Olšovská 2013 a iní), že tak ako neexistuje typická obeť ani agresor mobbingu,  neexistuje ani 

typické rizikové pracovisko. 

 

Záver 

 

 Z výsledkov výskumu vyplýva, že rizikoví jedinci, rovnako ako rizikový typ organizačnej 

kultúry vo všeobecnosti neexistuje. Ako sa potvrdilo – aj organizácie podobného typu môžu 

vykazovať veľmi výrazne rozdiely v miere  výskytu mobbingových prejavov. Z tohto dôvodu 

neodporúčame pri zavadzaní antimobbingových preventívnych programov postupovať plošne 

(napr. na základe typu organizácie a pod), ale pristupovať individuálne ku každej organizácií. 

Pretože, čo platí v jednej organizácií, nemusí platiť v druhej. Každá organizácia je jedinečná, 

pretože ju okrem iného kreujú tiež „živé bytosti“, ktoré sú vo vzájomných interakciách.  
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