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Evalvácia výskumov mobbingu na Slovensku a možnosti ich diseminácie v praxi 

sociálnej práce  

JAŠKOVÁ Anna 

 

Abstrakt  

Príspevok je venovaný problematike psychického násilia na pracovisku. V úvode sa 

zameriava na terminologické vymedzenie  agresie na pracovisku a na analýzu mobbingovej 

triády. Následne ponúka prehľad výskumov realizovaných na Slovensku a ich výsledky. 

V závere poukazuje na možnosti diseminácie výsledkov výskumov mobbingu v praxi skrz malé 

paradigmy sociálnej práce. 

 

Kľúčové slová 

Mobbing, agresia, výskumy mobbingu, paradigmy sociálnej práce 

 

Abstract 

The paper is devoted to the issue of psychological violence at the workplace. The 

introduction focuses on terminology defining aggression at the workplace and analysis  the 

triad of mobbing. Subsequently provides an overview of research conducted in Slovakia and 

their results. The conclusion points to the possibility of dissemination of research results in 

practice mobbing through small paradigm of social work. 
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Úvod 

 

Mobbing, čiže psychické násilie na pracovisku označuje problematiku narušených 

sociálnych vzťahov v práci. Ovplyvňuje spokojnosť človeka so sociálnou klímou                   

na pracovisku, podmieňuje vznik napätia a stresu, ktoré sa následne odrážajú nielen na jeho 

pracovnom výkone, ale tiež na jeho psychickom a fyzickom zdraví a celkovom sociálnom 

fungovaní. Ešte pred pár rokmi neznámy pojem a spoločenské tabu dnes predstavuje 

problematiku, ktorá si v našej spoločnosti vyžaduje čoraz viac pozornosti.  

Psychické násilie v práci, systematický psychický teror, čí psychologická vojna – aj takto 

môžeme pomenovať mobbing. Celý tento proces sa odohráva v pracovnom prostredí človeka, 

jeho aktérmi sú jednotliví pracovníci a pracovníčky, ktorí môžu byť agresormi a agresorkami 

alebo obeťami mobbingu. Cieľom tohto druhu psychoteroru je narušiť sociálne väzby obete, 

sociálne ju izolovať až znevážiť a poškodiť jej ľudskú dôstojnosť. Ataky sú cielene 

a systematicky plánované tak, aby bola obeť zatlačená do kúta a tak deklarovaná jej 

bezmocnosť. Kratz (2005) na označenie mobbingových aktivít vyberá výstižne výrazy ako 

odstreliť, vytesniť, viesť byrokratickú vojnu, pokoriť, vyhrážať, zhnusiť, závisť, vynútený 

odchod do dôchodku, intrigy, zosmiešňovanie, pohŕdanie, urážky, organizovaná sprostota, 

psychologická vojna, trýznenie, šikanovanie, zápas bez pravidiel, sexuálne obťažovanie, či 

ulička hanby. Je až neuveriteľné, že takéto deviantné správanie sa môže dennodenne 

odohrávať aj na našich slovenských pracoviskách. Zatváranie oči pred týmto problémom 

a tabuizácia tejto témy len vyhrocuje tento problém a nepriamo ponúka priestor pre takéto 

správanie. Absencia antimobbingových zákonov v praxi znamená to, že obete mobbingu sa 

nemajú kde a u koho dovolávať spravodlivosti a mobbéri a mobbérky ostávajú bez sankcií.    

Cieľom príspevku je zmapovať výsledky výskumov mobbingu na Slovenku a poukázať na 

možnosti diseminácie v praxi sociálnej práce. 
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Terminologické vymedzenie agresie na pracovisku 

 

Skôr ako prejdeme do širších kontextov, považujeme za žiaduce pojem mobbing 

stručne terminologicky vymedziť. V súčasnosti existuje na tento výraz niekoľko výstižných 

definícií. Heterogénne pohľady na túto problematiku a to predovšetkým z aspektu - 

 celospoločenského (Rajzigner 2006), sociologického (Leymann 1996), psychologického 

(Hirigoyen 2002), medicínskeho (Huberová 1995), právneho (Gossány 2007) a etického 

(Lovaš 2001) umožňujú širokospektrálne nazeranie na tento problém. V snahe vidieť 

problematiku mobbingu skrz prizmu sociálnej práce je pre nás najprijateľnejšia sociologická 

definícia priekopníka mobbingu Leymanna (2004, in: Kubáni 2009), ktorý reflektujúc 

definíciu zdravia WHO uvádzajúc, že mobbing zahŕňa hostilnú a neetickú komunikáciu, 

realizovanú systematicky jednou alebo viacerými osobami hlavne voči jednej osobe, ktorá je 

vďaka mobbingu tlačená do beznádejnej a bezbrannej pozície a udržiavaná prostredníctvom 

pokračujúcich mobbingových aktivít. Tieto aktivity sa objavujú minimálne raz týždenne 

a trvajú minimálne pol roka. Vzhľadom na to, že sa toto nepriateľské správanie objavuje 

pravidelne a dlhodobo, vedie k značnému duševnému, psychosomatickému a sociálnemu 

utrpeniu obete. Nazeraním na mobbing z rôznych uhlov pohľadu spoločenského života 

reflektujeme spoločenskú realitu, kde v praxi dochádza k stretu odborníkov a odborníčok 

z rôznych disciplín pri riešení tejto problematiky. Mobbing predstavuje problém, ktorý je 

predmetom činnosti nielen psychológie, sociológie, medicíny, ale aj práva, etiky 

a v neposlednom rade tiež sociálnej práce, ktorá sa vo svojej praktickej rovine zaoberá 

sociálnym fungovaním človeka  pri riešení problematiky mobbingu má svoje miesto. Sociálna 

pracovníčka a sociálny pracovník má svoje miesto v rámci multidisciplinárneho tímu 

a kooperuje s ostatnými odborníkmi a odborníčkami z iných sfér, v prípade potreby im 

distribuuje klienta či klientku. Vylúčenie z pracovného kolektívu, či strata  zamestnaneckého 

miesta je úzko spojená s vylúčením obete zo spoločenského života, pretože práca predstavuje 

pre človeka akúsi vstupnú bránu do spoločnosti. 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.  

Ako už bolo spomenuté pojem mobbing môžeme označiť rôznorodými výrazmi. Štúdium 

dostupných zdrojov poukazuje na nejednotnosť používania tohto termínu. Výraz mobbing 

začal pôvodne používať etológ Konrad Lorenz, ktorý ním označoval útok zvieracej tlupy na 

votrelca. V Nemecku v  roku 1993 tento výraz zaviedol a začal používať v súvislosti 

s deštruktívnym správaním sa ľudí a pracovným prostredím Leymann (Kratz 2005). 

V anglickej literatúre sa tento typ agresie najčastejšie označuje ako bullying (workplace 

bullying, bullying at work), mobbing alebo harassment (work harassment), emotional abuse, 

mistreatment, incivility, antisocial behavior. Niektorí hovoria len o agresií, alebo násilí 

v práci. Najčastejšie používaným výrazom na označenie tejto problematiky je bullying, 

v niektorých európskych krajinách (Nemecko, Holandsko) mobbig. V slovenskej odbornej 

literatúre je situácia ešte komplikovanejšia – výraz bullying sa u nás prekladá ako šikanovanie 

v škole, zatiaľ čo výraz mobbing sa neprekladá a označuje sa ním psychické násilie na 

pracovisku. Slovensko sa tak radí k malému počtu krajín, ktoré preferujú pojem mobbing  

(Lovaš 2006). Tieto slová potvrdzuje aj Kubáni (2007), ktorý píše, že na Slovensku sa 

používajú termíny mobbing aj bullying, no majú však iný obsahový význam. Na Slovensku sa 

stretávame s rozličnými pomenovaniami mobbingu – psychický násilie (Hirigoyen 2002), 

pysychický teror (Huberová 1995), agresia na pracovisku (Lovaš 2006), negatívne činy na 

pracovisku (Kubáni. 2006), negatívne prejavy správania sa na pracovisku (Kubáni 2009).  

Gossányi (2007) označuje pojmom šikanovanie rovnako mobbing aj bullying. Vágnerová 

(1999) píše, že jedinec v pracovnom procese môže byť aj šikanovaný aj mobbovaný. 
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Šikanovanie opisuje ako závažnú poruchu správania nielen v detstve. Ak šikanujúceho 

jednotlivca okolie v detstve nezastaví, pokračuje s takýmto správaním v dospelosti. 

Šikanovanie sa stalo súčasťou skupinových sociálnych noriem napríklad v armáde, kde 

nadobúda formu rituálu, ktorý prehliadaný alebo akceptovaný – starší vojak, ktorý bol 

šikanovaný si svoju negatívnu skúsenosť odreaguje na mladšom vojakovi – šikanovanie tak 

predstavuje prejav zneužívania moci, ktorú jedinec dosiahol. Vargová (2003) tieto obe pojmy 

diferencuje konštatujúc, že ide formy nežiaducej agresivity v medziľudských vzťahoch 

a najzávažnejšie deformácie sociálnych vzťahov, rolí a noriem života. Rozdiel vidí v tom, že 

kým šikanovanie (bullying) je zjavný, priehľadný a situačne podmienený priamy prejav 

agresie, zatiaľ čo mobbing predstavuje opakované správanie, ktoré na prvý pohľad nie je 

zjavné a vystihuje  nepriehľadnosť, nepriamosť, zastieranie. Bullying sa odohráva medzi 

dvoma ľuďmi, pri mobbingu je dôležitá prítomnosť skupiny ľudí, ktorá sa rozhodne zničiť 

a preto je mobbing oveľa deštruktívnejší pre človeka ako bullying.  

 

Mobbingová triáda 

 

Výskyt mobbingu môže podporovať prostredie organizácie, či podniku. Ak pracovisko 

takéto správanie prehliada, alebo akceptuje vytvára tak živnú pôdu pre mobbing. ,,Práca 

predstavuje pre človeka základ sebarealizácie a tiež základ jeho uplatnenia v spoločnosti“ 

(Povrazník et al. 1997, in: Kubáni 1998, s. 12). Človek pracuje jednak preto, aby si 

prostredníctvom práce uspokojoval svoje základné biologické potreby, ale ja preto aby 

uspokojil množstvo svojich spoločenských potrieb (Polonský, Hamaj 2002). Vychádzajúc 

s Maslowovej pyramídy ľudských potrieb tvrdíme, že človek si v práci napĺňa svoje 

rozvíjajúce potreby, ktoré zahŕňajú tiež potrebu niekomu patriť, vzťahy s inými ľuďmi 

a prijímanie ich náklonnosti a tiež potrebu vedomia vlastnej hodnoty. Nerealistické 

sebahodnotenie znižuje výkon človeka a tiež úroveň jeho vzorcov správania (Melgosa 1998). 

V práci si okrem fyziologických potrieb uspokojujeme najmä potrebu istoty (zabezpečenie 

v chorobe, isté pracovné miesto, dôchodkové zabezpečenie), sociálne potreby (spolupráca 

s kolegami, s predstavenými, participácia pri práci) a  potreby uznania (titul, spoločenská 

prestíž, obľúbenosť v kolektíve) a potreby sebarealizácie (pracovný čas, pracovný režim, 

náročnosť, možnosť ďalšieho vzdelávania, pracovný postup), akcentuje Stýblo (1993). 

V súvislosti s problematikou mobbingu považujeme za dôležité vyzdvihnúť vzťah medzi 

pracovným a osobným životom a poukázať najmä na to, že kvalita pracovného života vplýva 

na kvalitu osobného života. Pracovný  život charakterizuje  Sojka (2007) ako obojstranne, t. j. 

zo strany zamestnanca aj zamestnávateľskej organizácie vzájomne zabezpečovaný 

a previazaný súbor aktivít, pracovných podmienok, sociálnych vzťahov, pracovného statusu, 

možnosti ďalšieho rozvoja a podnikovej kultúry, ktorý je v značnej miere determinovaný 

pracovným miestom zamestnanca a v priebehu ktorého sa realizujú tak ciele zamestnanca ako 

aj zamestnávateľskej organizácie. V súvislosti so vzťahom kvality súkromného života 

a kvality pracovného života vyzdvihujeme transferový model (prelievací efekt), ktorý 

zastávaju viacerí autori (Georges, Brief 1990, Schmidt, Bedian 1982, Leiter, Durup 1996, in: 

Sojka 2007). Podľa tohto modelu existuje ovplyvňovanie medzi pracovným 

a mimopracovným životom, existuje akýsi prelievací efekt, ktorý môže byť priamy, alebo 

nepriamy a to na základe toho či človek toho prelievanie podmienok kreujúcich stres alebo 

spokojnosť vníma, alebo nie. S pojmom práca úzko súvisí pojem pracovné prostredie, ktoré 

predstavuje podmienky v ktorých človek pracuje. Z tohto pohľadu sú pre človeka veľmi 

významne sociálne vzťahy na pracovisku. Sojka (2007, s. 26) ich definuje ako ,,vzťahy 

nadriadený - podriadený, používaný štýl riadenia, vzťahy v pracovnom kolektíve, ale aj 

vzťahy medzi zamestnancami na rovnakej úrovni navzájom“. Našu tézu o význame 

sociálnych vzťahov na pracovisku potvrdzujú slová Strieženca (1996), ktorý uvádza, že 
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organickou súčasťou života podniku je i jeho podniková kultúra, ktorú reprezentujú ľudia 

daného podniku a výrazne ovplyvňuje vzťah k práci, pracovnú morálku, pracovnú disciplínu 

i kvalitu pracovnej činnosti. Pracovné prostredie reprezentuje súhrn prírodných a umelých 

podmienok, za ktorých pracovník pracuje, ktoré naňho pôsobia a sú podmienené úrovňou 

rozvoja ľudskej spoločnosti. Okrem iných determinantov pracovné prostredie ovplyvňuje tiež 

organizácia práce na pracovisku. (Pikala, Daniel et al. 1976, in: Kubáni 1998). V klíme 

bezpečnej kultúry zamestnanci ľahšie preberajú zodpovednosť, robia menej chýb, dokážu 

rýchlejšie a lepšie riešiť náročnejšie úlohy a vládnu medzi nimi kvalitnejšie 

a transparentnejšie vzťahy. Píše o tom Beňo (2002) a dodáva, že v klíme bezpečnej kultúry 

podniku podávajú zamestnanci väčší výkon. Na vplyv medziľudských vzťahov v súvislosti 

s pracovnou výkonnosťou upozorňujú aj Faltus a Janečková (2008), ktorí uvádzajú, že 

vzájomná závisť, klebety, škodoradostná kritika, ktoré sa na pracovisku objavujú, znižujú 

sebadôveru pracovníka, vyvolávajú pocity neistoty a zhoršujú jeho pracovnú výkonnosť. 

O sociálnych podmienkach pracovného výkonu píše aj Fabianová (2010) ktorá  upozorňuje 

že, pohoda pri práci, primerané fyzické a psychické zaťaženie sú faktory vplývajúce nie len na 

podávaný výkon pracovníkov, ale priamo na fyzické a duševné zdravie. Môžu to na seba 

vzťahovať Riziko psychoteroru na pracovisku súvisí tiež s usporiadaním, čiže s organizáciou 

podniku, či firmy. Stotožňujeme sa s názorom, že riziko vzniku mobbingu je najvyššie 

v organizáciách, ktoré majú byrokratickú štruktúru. Ich charakteristiky definoval už Max 

Weber, z ktorých  Horváth (2002 s. 12) vybral: 

 hierarchické usporiadanie pozícií, 

 dominantnosť pravidiel a predpisov, 

 kariéra - odmeňovanie a povyšovanie založené na základe kvalifikovanosti 

a zásluhovosti, 

 pravidlami vymedzené spôsoby rozhodovania a informovanie. 

Na takýchto princípoch u nás takto fungujú väčšie podniky, úrady štátnej správy, armáda 

a pod. Túto úvahu dopĺňa Kratz (2005), ktorý uvádza výskumy prof. Zapfa 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. 

Vychádzajúc z výsledkov reprezentatívneho výskumu šikanovania na pracovisku na 

Slovensku Holubová (2007) vyzdvihuje, že z pohľadu mobbingu medzi najrizikovejšie 

radíme kolektívy s veľmi nízkym počtom žien a s celkovým počtom od 25 do 99 

zamestnancov. Ako najrizikovejšie odvetvie sa ukázala priemyselná výroba. Kubáni (2009) 

tieto tvrdenia potvrdzuje píšuc, že z pohľadu mobbingu sú najrizikovejšie typicky 

hierarchické organizácie: armáda, polícia, štátny aparát, školstvo a zdravotníctvo.  

Zaujímavý názor ponúka  Búgelová (2002) prinášajúc charakteristiku mobbingovej triády. 

Mobbingovú triádu prezentujú základne činitele mobbingového procesu. Je vytváraná 

mobbérom, pomocníkmi (prisluhovačmi) mobbéra a obeťou. Vychádzajúc z tohto tvrdenia si 

dovoľujeme tvrdiť, že mobbingová triáda označuje podnikovú kultúru daného podniku, či 

organizácie. podniková kultúra predstavuje organickú súčasť každého podniku a reprezentujú 

ju ľudia daného  podniku, ovplyvňuje vzťah k práci, pracovnú morálku, pracovnú disciplínu a 

kvalitu pracovných aktivít (Strieženec 1996). O organizačnej kultúre sa hovorí aj ako o duši 

organizácie, píše o tom Kachaňáková (2010) a dodáva, že nositeľmi organizačnej kultúry sú 

ľudia. Prečo sa stali zamestnancami organizácie, akú sú medzi nimi vzťahy, aké normy 

a princípy uznávajú, čo je podľa nich dobré a čo zlé a všetko to, čo má vplyv na hodnoty 

a normy, nielen odlišuje jednu organizáciu od druhej, ale určuje aj jej funkčnosť 

a životaschopnosť z hľadiska dlhodobej perspektívy. Schein (2004) prirovnáva podnikovú 

kultúru k lepidlu, ktoré podniku poskytuje silu a identitu. V kontexte problematiky mobbingu 

je potrebné  ozrejmiť tiež pojem bezpečná organizačná kultúra. O jeho dôležitosti píše 
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Náhlovský (2008, in: Kachaňáková 2010) a uvádza, že bezpečná organizačná kultúra vyplýva 

z konfliktu medzi cieľmi zamestnancov a vlastníkov spoločnosti. Je založená na dodržiavaní 

dobrých mravov, etického kódexu a pravidiel správania, čo sa pozitívne prejavuje v riešení 

rozdielov a konfliktov medzi oboma stranami. Na tieto slová nadväzuje  Molek (2008), ktorý 

uvádza, že ,,zdravá organizačná kultúra neznamená iba neprítomnosť choroby v podobe 

konfliktov, zloby, nenávisti, neochoty, ohovárania, frustrácie či cynizmu, ale najmä 

maximálny rozvoj potenciálnych pracovníkov a ich uspokojenie z práce.“ Krištofičová (2006) 

upozorňuje na podnikovú kultúru ako na dôležitý faktor pre hodnotenie spokojnosti s prácou a 

uvádza výsledky výskumu z oblasti human resource, kde sa až 42% opýtaných, ktorí sa 

zaradili medzi stredný manažment, rozhodlo opustiť zamestnanie, pretože im nevyhovovala 

atmosféra na pracovisku. V súvislosti s problematikou mobbingu je potrebné vyzdvihnúť, že 

výskyt mobbingu v podstate priamo úmerný výskytu pracovnej nespokojnosti, zlej sociálnej 

klímy na pracoviskách a zlému psychickému stavu zamestnancov a zamestnankýň 

(Svobodová 2008).  

Aj keď mobbing predstavuje neférový súboj na pracovisku, nemusí stále prerásť do 

konečného štádia a predstavovať hrozivé následky. To však len v prípade, keď sa neprehliada, 

ale sa včas rieši a zastaví. Aj keď na Slovensku nemáme zakotvený antimobbingový zákon, 

obeť mobbingu môže vec riešiť u zamestnávateľa, podať podnet na inšpektorát práce, či začať 

súdne konanie (Ritómska 2010). Ako riešenia (Gossányi 2007)  pre obeť sa však najskôr 

odporúčajú komunikačné techniky  a až následné potom prostriedky právnej ochrany. Obeť 

mobbingu sa môže pokúsiť hlavne v úvodnom štádiu konflikt urovnať a pokúsiť sa 

s mobbérom zmieriť. Pretože často môžu stáť za mobbingom len banálne nedorozumenia, či 

nejasnosti, ktoré si druhá strana nesprávne interpretuje a ktoré sa môžu konštruktívnym 

rozhovorom ľahko vyjasniť a konflikt sa podarí urovnať. Tiež je nevyhnutné, aby obeť 

mobbingu neostala na tento problém sama, ale aby si našla spojencov a zapojila svoju 

sociálnu sieť (Svobodová 2008). Ľudia, ktorí sú na svoje problémy sami, rýchlo upadajú do 

izolácie a častejšie sa uchyľujú k alkoholu, či iným závislostiam, ktoré ponúkajú len 

krátkodobú úľavu. 

Prevencia predstavuje jeden z hlavných prostriedkov boja proti tomuto negatívnemu javu 

na pracoviskách. Spočíva najmä v informovaní, v náležitých opatreniach pre zamestnancov 

a zamestnankyne a v nastavení zdravej a bezpečnej podnikovej klímy, ktorá nedá mobbingu 

šancu, alebo aspoň minimalizuje riziko jeho vzniku. 

V súvislosti s prevenciou proti mobbingu vymedzuje Horváth (2002, in: Končeková, 2008) tri 

druhy opatrení - legislatívne, administratívne a výchovné. Experti zaoberajúci sa nami 

sledovanou problematikou sa zhodujú v názore, že násilie v spoločnosti a na pracoviskách je 

vážnym a rozširujúcim sa problémom a vnímajú ho ako celosvetový problém. 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, nácviky 

postupov pri zvládaní agresívneho správania, či spolupráca s psychológom. 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 s. 14) a dopĺňa, že ,,odborníci sa tiež venujú aj 

vypracovávaniu tzv. antimobbingových a antibossingových zmlúv pre jednotlivé firmy 

a organizácie, ktoré v rámci výcvikových programov pomáhajú zavádzať do praxe.“ Na 
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dôležitosť predchádzania mobbingu poukazuje tiež Demeter (2008), ktorý vyzdvihuje nutnosť 

venovať sa tvorbe preventívnych programov, ochrane, pravidelnému hodnoteniu a školeniu 

zamestnancov a zamestnankýň. Poukazuje na rozhodujúcu úlohu vedúceho pracovníka, či 

pracovníčky, ktorí musia vypočuť podriadených, pružne reagovať na signály, ako nepokoj, 

napätie a zhoršenie pracovnej klímy. O dôležitosti nadriadených pracovníkov a pracovníčok 

pri riešení a tvorbe preventívnym antimobbingovým opatrení píše aj Holubová (in: Furindová, 

2008), ktorá uvádza, že za výskyt mobbingu je zodpovedný zamestnávateľ, ktorého 

povinnosťou je preventívne vytvárať zdravé pracovné prostredie bez takýchto foriem 

diskriminácie.  

 

Výskumy mobbingu realizované na Slovensku 

 

Vychádzajúc z vypovedaného konštatujeme, že prvým krokom pri riešení danej 

problematiky, čiže odstraňovania a zmierňovania psychického násilia na pracovisku je 

mapovanie aktuálnej situácie v našich podmienkach. Realizovaním prieskumov a výskumov 

mobbingu na Slovensku získavame spoľahlivé a valídne výsledky, ktorými môžeme následne 

poukázať na závažnosť problému a potrebu urgentného a komplexného riešenia. 

V nasledujúcej časti ponúkame prierez vybranými výskumnými aktivitami realizovanými na 

Slovensku.  

Lovaš (2006) uvádza výsledky výskumov realizovaných v roku 2002. Výskumu sa 

zúčastnilo 170 respondentov a respondentiek pôsobiacich v štátnej správe. Faktorovou 

analýzou dotazníka obťažovania v práci – Work Harassment Scale (WHS) boli identifikované 

tri faktory – osobné obťažovanie, pracovné obťažovanie a sociálna exlúzia, izolácia (vzťahová 

agresia). Medzi najfrekventovanejšie odpovede patrili: znevažujúce poznámky o súkromnom 

živote, dávanie nezmyslených úloh, odmietnutie vypočuť, znevažovanie názorov 

a odmietnutie rozprávať sa. Druhého výskumu sa zúčastnilo 159 respondentov 

a respondentiek pracujúcich na úradoch verenej správy a v školstve. Pôvodne položky 

dotazníka boli v tomto výskume doplnené o 6 ďalších položiek s cieľom zmapovať tiež oblasť 

sexuálneho obťažovania, ktorá v pôvodnom dotazníku v podstate nebola zastúpená. 

Ďalšie prieskumné zistenia súvisiace s našou problematikou prinášajú Antoničová a 

Drotárová (2007). Základnými cieľmi ich prieskumu bolo zistiť v akej miere, v akých 

formách a v akej frekvencií a na pracoviskách objavujú negatívne činy, ktoré môžeme označiť 

za mobbing. Ako prieskumný nástroj bol použitý nórsky dotazník NAQ, ktorý bol 

vypracovaný na meranie vnímateľného vystavovania sa terorizovaniu v práci. Prieskumu sa 

zúčastnilo 107 respondentov, externých študentov a študentiek odboru sociálna práca. 

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že na slovenských pracoviskách sa vyskytujú negatívne 

činy, ktoré by mohli byť považované za mobbingové prejavy, nedosahujú však takú vysokú 

frekvenciu, aby ako mobbing mohli byť označené. Vyskytli sa však prípady (napr. 

vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži), kedy vysoké percento respondentov 

a respondentiek označilo vysokú frekvenciu výskytu negatívneho správania. Cieľom 

nasledujúceho prieskumu (Končeková 2009) bolo zmapovať skúsenosti s mobbingom 

pracovníkov a pracovníčok rôznych inštitúcií troch slovenských miest prostredníctvom 

metódy dotazníka, konkrétne metodikou NAQ.  Prieskumnú vzorku tvorilo 105 pracovníkov 

a pracovníčok z Popradu, Trebišova a Dubnice. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že  medzi 

najčastejšie sa vyskytujúce položky patri: šírenie reči a klebiet o vašej osobe a ignorovanie 

vašich názorov a stanovísk.  

Na Slovensku bol prvý reprezentatívny dotazníkový výskum  realizovaný v roku 2006. 

Vychádzajúc z výsledkov tohto výskumu  Holubová (2007) uvádza, že s prejavmi mobbingu  

stretli dve tretiny respondentov a respondentiek. Najčastejšie označované osobne zažité 

prejavy šikanovania na pracovisku. A patrí tu: preťažovanie úlohami, neprimeraný tlak na 
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výkon, ohováranie a intrigovanie, znevažovanie práce a úsilia neprimeranou kritikou a tiež 

obviňovanie.  

V kontexte prieskumov a výskumov realizovaných v našich podmienkach vyzdvihujeme 

tiež: 

 prieskum mobbingových aktivít na Slovensku vo výrobných podnikoch, podnikoch 

zabezpečujúcich služby, administratíve, súkromných spoločnostiach vo verejnej a 

štátnej službe, samospráve, zdravotníctve, školstve a kultúre (Labanc 2006),  

  skúmanie výskytu a prežívania mobbingu v 10 pracovných kolektívoch na jednom 

univerzitnom pracovisku (Búgelová, Tobiášová 1997),  

 prieskum frekvencie výskytu negatívnych činov a mobbingu na pracoviskách (Kubáni 

2006), 

 v rámci vlastných výskumných aktivít realizovallizovaný prieskum (Jašková 2011), 

ktorého cieľom bolo zistiť mieru výskytu mobbingových prejavov u pracovníkov 

a pracovníčok vybraného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Ako vidieť na Slovensku bolo realizovaných viacero výskumov zaoberajúcich sa našou 

problematikou. Je pozitívne, že mobbing už u nás nepredstavuje tabu a otvorene sa o ňom 

začína hovoriť. Uvedomujeme si že, vo väčšine prípadov išlo o menšie, parciálne výskumy, 

kde sa samozrejme zrkadlí aj fakt, že na Slovensku nemáme zakotvený antimobbingový 

zákon a ešte stále bojujeme s terminologickou nejednotnosťou. Napriek tomu sme 

presvedčení, že každá aktivita v  rámci riešenia tohto problému znamená krok vpred. 

 

Možnosti diseminácie výsledkov mobbingu v kontexte paradigiem sociálnej práce 
 

Doteraz sme sa venovali výskumom mobbingu realizovaných na Slovensku. Ak chceme 

dosiahnuť zmenu v našej spoločnosti musíme výsledky výskumov sprostredkovať ďalej – 

ďalším odborníčkam a odborníkom i celej širokej verejnosti. Rozhodli sme sa preto poukázať 

na možnosti diseminácie výsledkov mobbíngu v kontexte paradigiem sociálnej práce. 

Vychádzajúc z Navrálila (2000, in: Matoušek 2007) hovoríme o troch základných 

paradigmách sociálnej práce, o troch prístupoch v rámci sociálnej práce, ktoré sa 

vykryštalizovali behom 20. storočia a odrážajú vlastné pohľady na sociálne fungovanie 

jednotlivca. 

Ako prvú si dovoľujeme priblížiť terapeutickú paradigmu, ktorá vníma sociálnu prácu ako 

terapeutickú pomoc. V rámci tohto prístupu je hlavným faktorom sociálneho fungovania  

duševné zdravie a psychická pohoda. Sociálna práca je chápaná ako terapeutická intervencia 

smerujúce k zlepšeniu psychosociálnej pohody jednotlivcov, skupín i komunít. Aplikujúc 

tento prístup na riešenie našej problematiky ide predovšetkým o prácu s obeťami mobbingu 

a tiež agresormi/agresorkami. V prípade obetí mobbingu ide o dlhotrvahúci, systematický 

a cielený psychický teror. Dlhodobo opakované ataky agresora/agresorky, ktoré narúšajú 

sociálne fungovania obete. Výsledkom sú psychosomatické ochorenia a psychická nepohoda. 

Nakoľko bol mobbing dlho tabuizovanou témou, nie je táto problematika legislatívne ošetrená 

a obete mobbingu nemali dostatočné informácie ako sa brániť a následne konať. Viditeľným 

dôsledkom zanedbania riešenia tejto problematiky v našich podmienkach sú zvyšujúce sa 

počty obetí, ktoré bijú na poplach. Vychádzajúc z vypovedaného tvrdíme, že práve tento 

prístup v rámci sociálnej práce pri riešení mobinggovej problematiky považujeme za kľúčový. 

V podmienkach Slovenska zlyhali prevencia mobbingu, preto teraz musíme riešiť dôsledky 

v podobe klientov a klientok s narušeným sociálnym fungovaním, psychosomatickými 

chorobami, stratou zmyslu života až suicidálnymi sklonmi. 
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Druhým prístupom je poradenská paradigma, ktorá predstavuje sociálnu prácu ako 

sociálno-právnu pomoc. Sociálne fungovanie jednotlivca závisí na schopnosti jednotlivca 

zvládať problémy a na prístupe k informáciám a službám. Práve tu vidíme doposiaľ nevyužitý 

priestor pre sociálnu prácu. Sociálni pracovníci a pracovníčky môžu v rámci prevencie 

mobbingu oboznamovať s touto problematikou širokú verejnosť so zreteľom na rizikové 

pracoviská, poukazovať na možnosti obrany, príklady z praxe a výsledky realizovaných 

výskumov v našich podmienkach. Okrem osvety, môžu poskytovať informácie, distribuovať 

a sprevádzať klientov a klientky pri riešení konkrétnych prípadov mobbingu. Aj v rámci 

sociálnej práce chceme zdôrazniť potrebu riešenia tejto problematiky, vytvoriť na Slovensku 

takú spoločenskú klímu, aby sa obete nebáli hovoriť, aby vedeli na koho sa v prípade potreby 

pomoci obrátiť a aby vedeli, že na riešenie svojich problémov nie sú samy. 

V poradí tretím prístupom je reformná paragidma, t.j. sociálna práca ako úsilie 

o spoločenskú reformu. Sociálne fungovanie sa v tomto prístupe spája s víziou spoločenskej 

rovnosti v rôznych dimenziách spoločenského života. Sociálna práca sa zameriava na 

zmocňovanie jednotlivca, skupín, či komunít a na budovanie spoločnosti na rovnostárskych 

princípoch. V tomto kontexte je dôležité opäť zdôrazniť, že aj napriek závažnosti 

problematiky násilia na pracovisku nemáme na Slovensku zakotvený antimobbingový zákon, 

tak ako napr, Holandsku, Nemecku či Francúzsku. Problematika mobbingu nie je na 

Slovensku doposiaľ priamo legislatívne ošetrená. Čiastočne ju upravuje len Antidiskriminačný 

zákon. Práve prostredníctvom výsledkov výskumov realizovaných v našich podmienkach 

môžeme poukazovať na potreby zmeny a legislatívne ošetrenie tejto problematiky. 

 

Záver 

 

Vychádzajúc z vypovedaného konštatujeme, že problematika psychického násilia na 

pracovisku už prestáva byť spoločenským tabu. Svedčia o tom prvé realizované výskumy 

mobbingu v našich podmienkach, na ktoré sme sa v príspevku fokusovali. Aj keď šlo 

prevažne o parciálne výskumy, opäť zdôrazňujeme, že každá jedna aktivita v boji proti 

tomuto druhu násilu znamená krok vpred pri riešení tejto problematiky. Sociálna pracovníčka 

a sociálny pracovník má svoje miesto pri riešení mobbingu v rámci multidisciplinárneho tímu, 

ktoré sumarizujeme v nesledujúcich bodoch : 

 mapovanie mobbigových prejavov v podmienkach konkrétnej spoločnosti 

prostredníctvom výskumných aktivít,  

 diseminácia výsledkov výskumov prostredníctvom seminárov, prednáškoch 

a workshopov, 

 zverejňovanie pozitívnych príkladov riešenia násilia na pracovisku z praxe, 

 v rámci prevencie na školách (základných, stredných, vysokých) a pracovskách 

zvyšovanie informovanosti o tomto probléme prostredníctvom prednášok a diskusií, 

 poskytovať sociálne poradenstvo obetiam mobbingu a agresorom a agresorkám 

mobbingu, 

 distribúcia vyššie spomínananej klientely ďalším odbrníkom a odborníčkam z oblasti 

– práva, psychológie, psychiatrie, teológie, špeciálnej pedagogiky a pod. 

 aktívne zasadzovanie sa v boji proti násiliu (antimobbingové kampane, 

presadzovanie antimobbingových zákonov). 

 Prostredníctvom možnosti diseminácie výsledkov výskumu skrz paradigmy sociálnej 

práce sme poodhalili niekoľko spôsobov ako môže sociálna pracovníčka a sociálny pracovník 

angažovať pri riešení problematiky psychického násilia na pracovisku.  
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