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Mobbing v byrokratických štruktúrach sociálnej práce 

JAŠKOVÁ Anna a PÍŽOVÁ Lívia 

 
Abstrakt 

Násilie predstavuje súčasť spoločenského života a svet práce nie je výnimkou. Psychické 

násilie na pracovisku – mobbing predstavuje problematiku narušených vzťahov na 

pracovisku. Príspevok sa fokusuje na mobbing v byrokratických štruktúrach sociálnej práce. 

Po stručnej analýze byrokracie ponúka faktory vplývajúce na vznik mobbingu v štruktúrach 

sociálnej práce byrokratického typu. V závere predstavuje projekt výskumu, ktorého cieľom je 

komparácia miery výskytu mobbingových prejavov na vybraných pracoviskách s 

byrokratickou štruktúrou v meste Prešov a v meste Humenné. 

Kľúčové slová: Mobbing. Psychické násilie na pracovisku. Byrokracia. Byrokratické 

štruktúry sociálnej práce.  

 

Abstract 

The violence is a part of social life and the world of work is no exception. Psychological 

violence at the workplace – the mobbing constitutes disturbed relationship issues the 

workplace. The contribution is focused for the mobbing in the bureaucratic structures of 

social work. After brief analysis of the bureaucracy and its features offers factors acting on 

the formation of mobbing in the structures of social work bureaucratic type. The conclusion 

offers a research project which aims to comparison of incidence rates expressions of mobbing 

selected workplaces with bureaucratic structure in Prešov and Humenné. 

Key words: Mobbing. Psychological violence at the workplace. Bureaucracy. Bereaucratic 

structure of social work. 

 

 

Úvod 

 V našej spoločnosti zaznamenáva násilie a agresivita stále stúpajúcu tendenciu. Presvedčiť 

sa o tom môžeme každý deň nielen prostredníctvom médií, ale tiež vo svojom 

bezprostrednom okolí, či napokon aj z vlastnej skúsenosti. S násilím a agresivitou sa 

stretávame na každom kroku a svet práce nie je výnimkou. Ľudia sa stávajú bezohľadnejšími, 

egocentrickejšími, hľadiacimi len na seba a svoje blaho. Na ceste za svojimi cieľmi často 

pozerajú len na seba a netrápi ich, keď svojim konaním ubližujú ostatným. Pracujúci človek 

strávi v práci väčšinu dňa. Spokojnosť so sociálnymi vzťahmi ovplyvňuje nielen jeho 

spokojnosť  v práci a pracovný výkon, ale odráža sa aj celkovom zdraví a sociálnych 

vzťahoch jednotlivca mimo pracoviska. 

 

Mobbing 

 Príspevok sa fokusuje na problematiku psychického násilia na pracovisku so zameraním 

na štruktúry sociálnej práce byrokratického typu. Mobbing predstavuje problematiku 

narušených sociálnych vzťahov na pracovisku. Pri analýze tohto spoločenského problému je 

pre vytvorenie širokospektrálneho pohľadu nevyhnutné zohľadňovať rôzne perspektívy 

spoločenského života – najmä celospoločenskú, psychologickú, sociologickú, právnu, 

medicínsku, etickú a filozofickú. 

V celospoločenskom ponímaní je mobbing formou psychického násilia, vytvárajúceho pre 

obeť nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie s úmyslom 

alebo účinkom ublížiť  a porušiť ľudskú dôstojnosť (Rajzigner, 2006, s. 12).  

 Nakoľko v príspevku nazeráme na mobbing v kontexte byrokratických štruktúr sociálnej 

práce, vychádzame najmä z analýzy mobbingu z pohľadu sociológie a psychológie. 

Sociologická definícia priekopníka mobbingu (Leymann 1996) uvádza, že o mobbingu 
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môžeme hovoriť vtedy, ak je obeť vystavovaná útokom aspoň raz týždenne a minimálne pol 

roka. Psychologický pohľad prináša Kratz (2005, s. 16), ktorý mobbing označuje ako ,,rad 

negatívnych komunikatívnych konaní, ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo niekoľko osôb 

voči určitému človeku počas dlhšej doby - najmenej pol roka a aspoň jedenkrát týždenne“. 

  

Byrokratizmus v sociálnej práci 

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

či firmy. Stotožňujeme sa s názorom Kratza (2005, s. 23), ktorý píše, že riziko vzniku 

mobbingu je najvyššie v organizáciách, ktoré majú byrokratickú štruktúru. Na takýchto 

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

uvádza výsledky výskumov 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. Pre hlbší ponor do nami skúmanej problematiky ponúkame 

najskôr stručnú analýzu byrokracie. Vychádzajúc z Kellera (2009, s. 10) tvrdíme, že termín 

byrokracie je mnohoznačný. Môže nehodnotiacim spôsobom označovať organizáciu verejnej 

správy, taktiež môže označovať chorobu organizácií spôsobujúci ich fatálnu neúčinnosť, 

môže označovať nevyhnutné zásahy štátu do sociálneho a hospodárskeho života, môže byť 

tiež označením pre mechanizmus ohrozujúci a potlačujúci ľudskú slobodu. Charakteristiky 

byrokracie definoval už 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. 

Byrokratizmus v sociálnej práci – byrokratické správanie sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok 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. 

 Moderná byrokracia je podľa Kellera (2007, s. 11-12) vedľajším produktom snahy 

racionalizovať chod veľkých organizácií. Byrokracia predstavuje nutné zlo, avšak zlo, ktoré je 

spravidla prijateľnejšie v porovnaní s najrôznejšími formami prebyrokratických spôsobov 

organizácie veľkých sociálnych útvarov. 

 

Negatívne dôsledky byrokracie 

Merton (1957, in: Bolfíková s. 111) vo svojej analýze 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. O Mertonových nezamýšľaných dôsledkoch byrokracie píše tiež Frič (1999, in: 

Čižmárik 2005) ktorý okrem premiestňovanie cieľov a ritualizmu, popisuje  tiež: 

 tendenciu vylúčiť verejnosť z hry, utajovať informácie, 
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 trénovanú neschopnosť prejavujúcu sa opakovaním úkonu bez ohľadu na to, či to na 

niečo je, 

 posvätenie sociálnych vzťahov - vďaka ritualizácii správania úradníkov sa pôvodný 

zámer byrokracie – zosvetštenie a technizácia spoločenských vzťahov – mení v pravý 

opak, úradné činnosti sa stávajú rituálnymi symbolmi, iba vyvolení sa môžu v dopredu 

daných pozíciách zúčastňovať byrokratických obradov, 

 prehnanú konformita a vzdialenosť od reality; oddanosť k pravidlám vedie k ich 

zabsolutneniu, všeobecne platné pravidlá neúčinné v špeciálnych prípadoch, preto 

získavajú skôr symbolickú než utilitárnu povahu, 

 prehliadanie záujmov klientov a klientok, odosobnenie vzťahov v neosobnom výkone 

práce a monopol úradu na služby vytvárajúci neformálnu organizáciu úradníkov 

a úradníčok spoločne čeliacich nespokojnosti klientov a klientok. 

V súvislosti s ritualizáciou správania popisuje Merton (1940, in: Bolfíková 2009, s. 112) 

konflikt s verejnosťou vznikajúci tak, že byrokracia sa vzďaľuje od tých, ktorým by mala 

slúžiť, uzatvára sa do seba, stáva sa hodnotou sama pre seba a jej určená len pre zasvätených 

a vyvolených. Konflikt s verejnosťou predznamenáva aj hierarchický charakter usporiadania 

organizácie, ktorá dáva konkrétnemu úradníkovi, či úradníčke pocit moci. 

Vychádzajúc z nami prezentovanej analýzy byrokracie sa pokúsime špecifikovať faktory 

vplývajúce na vznik mobbingu v byrokratických štruktúrach sociálnej práce: 

 nefektívnosť komunikácie, 

 monotónnosť práce (ritualizmus), 

 zneužívanie moci (hierarchické usporiadanie), 

 nízka úroveň podnikovej kultúry (posvätenie sociálnych vzťahov), 

 strach zo straty zamestnania (oddanosť a poslušnosť pravidlám). 

 

Projekt výskumu 

 Po stručnom teoretickom ponore do nami skúmanej problematiky sa v nasledujúcej časti 

príspevku venujeme prezentácií projektu výskumu, v rámci ktorého priblížime  ciele 

výskumu, hypotézy, výskumnú vzorku a nástroj zberu dát. 

 

Hlavný cieľ (HC): Komparovať mieru výskytu mobbingových prejavov na vybraných 

pracoviskách s byrokratickou štruktúrou v meste Prešov a v meste Humenné. 

Vychádzajúc z hlavného cieľa sme si určili nasledujúce parciálne ciele: 

PC1: Zistiť, s ktorými mobbingovými prejavmi sa stretávajú pracovníci a pracovníčky  na 

vybraných pracoviskách s byrokratickou štruktúrou v  Prešove a v Humennom najčastejšie. 

PC2: Zistiť, či existujú rozdiely v miere výskytu mobbingových prejavoch v závislosti od 

pohlavia, pracovnej pozície a najvyššieho ukončeného vzdelania. 

PC3: Komparovať mieru výskytu mobbingových prejavov u pracovníkov a pracovníčok        

na vybraných pracoviskách s byrokratickou štruktúrou  v meste Prešov a  v meste Humenné. 

 

Výskumný plán 

Závislé premenné – vymedzené mobbingové prejavy 

Nezávislé premenné - pohlavie, pracovná pozícia, najvyššie ukončené vzdelanie 

 

Výskumná vzorka 

 Našu výskumnú vzorku budú tvoriť respondentky a respondenti pracujúci na vybraných 

pracoviskách v meste Prešov a v meste Humenné. V oboch mestách sme si vybrali 3 

organizácie sociálnej práce s byrokratickou štruktúrou – úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 

sociálnu poisťovňu a nemocnicu. 

Prešov (3 pracoviská) 



63 

 

 pracovníci a pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove,  

 pracovníci a pracovníčky Sociálnej poisťovne v Prešove, 

 pracovnici a pracovníčky nemocnice Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. 

Reimana (Referát sociálnej práce) v Prešove. 

Humenné (3 pracoviská) 

 pracovníci a pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom,  

 pracovníci a pracovníčky Sociálnej poisťovne v Humennom, 

 pracovnici a pracovníčky Nemocnice A. Leňa v Humennom. 

 

Nástroj zberu dát 

Na získanie informácií potrebných k realizácií empirického výskumu sme zvolili metódu 

dotazníka ako výskumného vyhodnocovacieho nástroja na pomerne rýchle získanie 

informácií o znalostiach, názoroch a postojoch opytovaných osôb. Použili sme 

neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý pozostáva z nasledujúcich časti: 

úvodne slovo a inštrukcia, 30 položiek s päť bodovou odpoveďovou škálou a časť s 

demografickými údajmi.  

Dotazník pozostáva z 30 otázok, ktoré predstavujú výroky zamerané na popis správania sa 

pracovníkov a pracovníčok a nadriadených 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. Každá 

oblasť obsahuje už konkrétne mobbingové prejavy, na ktoré sme sa v našom dotazníku pýtali. 

Dotazník zahŕňa 6 otázok z každej oblasti, pričom vždy platí, že 3 otázky sú formulované 

negatívne a 3 pozitívne. Sémantický obrátené otázky sme použili preto, aby sme obmedzili 

sociálne žiaduce odpovede t.j. aby respondenti a respondentky nemali pocit, že musia 

odpovedať tak, ako sa od nich očakáva, v zmysle spoločensky žiaducej odpovede. Všetky 

otázky sú škálované. Skórovanie  dotazníka spočíva v odpovediach respondentov a 

respondentiek v škále od 1 po 5 vyjadrujúcej frekvenciu výskytu mobbingových prejavov      

od vôbec (1) po vždy (5). 

 

Záver 

 Predkladaný príspevok sa venoval problematike psychického násilia na pracovisku zo 

zameraním na byrokratické štruktúry sociálnej práce, ktoré znásobujú riziko vzniku 

mobbingu. Po analýze negatívnych dôsledkoch byrokracie si dovoľujeme tvrdiť, že 

v štruktúrach sociálnej práce byrokratického typu ide najmä o tieto nasledujúce faktory: 

neefektívna komunikácia, monotónnosť práce, zneužívanie moci, nízka úroveň podnikovej 

kultúry a strach zo straty zamestnania.  

Z tohto titulu sme sa pre realizáciu nami plánovaného výskumu rozhodli zvoliť organizácie 

byrokratického typu - úrady práce, sociálnych veci a rodiny, sociálne poisťovne a nemocnice 

v Prešovskom samosprávnom kraji. V rámci Prešovského samosprávneho kraja sme vybrali 

dve demograficky odlišné mestá (Prešov a Humenné). V prostredí spomínaných organizácií 

byrokratického typu sa budeme fokusovať na zisťovanie miery výskytu mobbingových 

prejavov prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. Výsledky výskumu následne 

komparujeme v rámci nami zvolených lokalít a tiež v rámci doposiaľ realizovaných 

výskumov zameraných na problematiku psychického násilia na pracovisku s cieľom 

vypracovania efektívnych odporúčaní pre prax sociálnej práce. 

 

 

 



64 

 

Zoznam bibliografických odkazov 
 BOLFÍKOVÁ, E. 2009. Teória správy a byrokracie.  Košice:  Katedra sociálnych vied, 

Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 80-7097-633-2. 

 ČIŽMÁRIK, M. 2005.  Imidž vybraných úradov štátnej správy. [online]. In Človek 

a spoločnosť. Roč. 8, č. 1. [cit. 2014-11-12]. ISSN 1335-3608. Dostupné z: 

http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-8-rok-2005/1/studie-a-clanky/imidz-vybranych-

uradov-statnej-spravy/ 

  HORVÁTH, G. 2001. Mobbing - šikanovanie na pracovisku. In Rodina a škola. Roč. 49, č. 

8, s. 12. ISSN 0321-6463. 

 JAŠKOVÁ, A. 2011. Mobbing v zamestnaneckej praxi: diplomová práca. Prešov: PU. 

  KELLER, J. 2010. Sociologie organizace a byrokracie. II. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství. ISBN 678-80-86429-74-8. 

KRATZ, H. J. 2005. Mobbing. Jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management Press.  

ISBN 80-7261-127-5. 

LEYMANN, H. 1996. The definition of mobbing at workplace. In: The Mobbing 

Encyclopaedia. Bullying, Whistleblowing. [online]. [cit. 2014-07-12]. Dostupné z: 

http://www.leymann.se/English/frame.html 

LEYMANN, H. 1996. The Content and Development Of Mobbing at Work. In: European 

Journal of Work and Organizational Psychology. [online]. [cit. 2014-07-13]. Dostupné z: 

http://wpb-res.com/res/1996_Leymann.pdf 

  RAJZINGER, J. 2006. Agresivita a agresia na pracovisku [online]. [cit. 2013-11 20].     

Dostupné               z: 

http://www.ozchsr.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=25 

  STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. 1. vyd. Trnava: AD. ISBN 80-

967589-0-X. 

 

 

 

  

http://www.leymann.se/English/frame.html
http://www.leymann.se/English/frame.html
http://wpb-res.com/res/1996_Leymann.pdf



