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Abstrakt: V príspevku autori prezentujú základné informácie o podstate mobbin-
gu ako formy negatívnej sociálnej agresie a jeho prejavoch .Uvádzajú niektoré zis-
tenia o frekvencii a prejavoch mobbingu vo vybranej prieskumnej vzorke. 
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Abstract: The authors present basic informations about mobbing as the form of 
negative social agression and its presentations. Several conclusions about frequency 
and forms of mobbing in research sample are published.
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Mobbing ako forma šikanovania na pracovisku ešte nie je taká známa 
a tak podrobne rozpracovaná, ako je napr. šikanovanie na školách alebo ši-
kanovanie v armáde. Pojmom mobbing sa označujú negatívne činy na pra-
covisku s vysokou frekvenciou. Táto oblasť šikanovania si zaslúži pozor-
nosť už vzhľadom na to, že pracovné prostredie je neoddeliteľnou súčasťou 
života a významným činiteľom sociálnej determinácie psychiky človeka. 
Dlhodobé psychické týranie narúša dôstojnosť, psychickú a fyzickú integ-
ritu osobnosti. Dôvody záujmu o túto oblasť skúmania sú predovšetkým 
ekonomické: obeť mobbingu stráca sebavedomie, trpí psychickými prob-
lémami, čo sa odrazí v zníženej produktivite práce. Aj keď fenomén 
mobbingu nie je nový, všeobecne konštatovaný vzrastajúci trend sa dáva 
do súvisu so zvyšovaním tlaku na výkonnosť v podnikoch a s hrozbou ne-
zamestnanosti. Ako prví sa systematicky začali zaoberať touto netradič-
nou formou šikanovania autori v škandinávskych krajinách a v Nemecku, 
pričom výraznejšej pozornosti sa mu dostalo na prelome osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov minulého storočia (Leymann, Einarsen, Raknes, 
Mikkeeelsen, Faragher a i.). Negatívny vplyv na výskum tohoto nežiadu-
ceho sociálno-psychologického fenoménu na Slovensku má skutočnosť, že 
šikanovanie na pracovisku nie je v našej legislatíve zvlášť vymedzené. 
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Prieskumom, ktorého niektoré výsledky v príspevku uvádzame, sme 
chceli zistiť, či sa aj na Slovenských pracoviskách vyskytujú negatívne činy 
s takou frekvenciou že by sme ich mohli považovať za prejavy mobbingu. 
Zároveň sme chceli overiť či výpovede respondentov prieskumnej vzorky 
potvrdia niektoré publikované zistenia zahraničných autorov (Hirigoyeno-
vá, 2001; Huberová, 1995; Jaššová, Komárková, 2000; Kratz, 2005; Šolco-
vá, 1995 a i.). 

K PODSTATE FENOMÉNU MOBBINGU - 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

Šikanovanie je jednou z najzávažnejších deformácii sociálnych vzťa-
hov, rolí a noriem života, prejavujúci sa rôznymi formami, ako sú napr.: 
svojvoľné ponižovanie, zastrašovanie, donucovanie, obmedzovanie osob-
nej slobody, vydieranie, týranie druhých ľudí a pod. Šikanovanie, ktoré 
môžeme chápať ako jednu z foriem nežiaducej agresivity v medziľudských 
vzťahoch sa stáva v poslednej dobe celospoločenskou záležitosťou. Oso-
bitným rizikovým fenoménom, ktorý je potrebné sledovať a eliminovať, 
je mobbing – psychický teror na pracovisku, šikanovanie medzi kolega-
mi, systematické zlomyseľnosti, pomocou ktorých nadriadení útočia na 
podriadených alebo naopak.

Mnohým konfliktom, napätiam a treniciam sa v pracovnom živote nedá 
vyhnúť, väčšinou však nemajú s cieľavedomým psychickým terorom nič 
spoločné, ani pri nich nejde o systematické prenasledovanie konkrétnej 
obete. Kritické a nebezpečné začnú byť medziľudské vzťahy až vo chvíli, 
keď sa systematicky, cielene, často aj protiprávne zasahuje do pracovného 
a osobného života druhého človeka. 

Mobbing teda môžeme definovať ako celý rad negatívnych komuni-
katívnych činností, ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo niekoľko osôb 
voči určitému človeku počas dlhšej doby (najmenej pol roka a aspoň raz 
týždenne). Sociológovia považujú za mobbing aj situácie, kedy nadriade-
ný neodpovedá na listy či maily, ignoruje pozdrav, spochybňuje tvrdenia 
pracovníkov, ponižuje ho pred kolegami, preháňa drobné chyby, prezentuje 
jeho dobré návrhy ako svoje vlastné, alebo rieši súkromné záležitosti pra-
covníka v prítomnosti iných ľudí. Mobbing má viacero podôb. „Bossing“ 
je mobbing uskutočňovaný nadriadeným - vedúci pracovník vykonáva na 
svojho podriadeného (podriadených) tlak, aby si vynútil buď jeho prispô-
sobenie a poslušnosť, alebo aby ho vypudil z jeho pracovného miesta . 
Opačná situácia nastáva, ak útočia zamestnanci na svojich vedúcich (nad-
riadených). Útoky zamestnancov na vedúcich pracovníkov alebo na vede-
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nie podniku sa nazývajú „staffing“ (mobbing vykonávaný podriadeným). 
Cieľom staffingu je úplné zničenie nadriadeného, vedenia podniku, alebo 
deštrukcia personálnej a podnikovej politiky.

Cieľom mobbingových aktivít je:

–  zamedziť obeti medziľudskú komunikáciu,
–  znížiť na minimum spoluprácu s obeťou mobbingu,
–  zablokovať jej sociálne väzby, a tak natrvalo poškodiť jej sociálnu váž-

nosť v nádeji, že sa nakoniec stiahne a sama od seba opustí pracovné 
miesto. 

Voľba spôsobu šikanovania závisí čiastočne od hierarchie; na nižších 
úrovniach riadenia sú úlohy jednotlivca väčšinou celkom jasne stanovené, 
teda kontrolovateľné, čo poskytuje málo zámienok na útoky. Preto sa skôr 
útočí na súkromný život obete, jej osobnosť, jej vlastnosti, jej zvláštnosti. 
Na vyššej úrovni sa kolegovia prikláňajú viac k znevažovaniu pracovných 
výkonov a schopností obete. Často dochádza k postupnej eskalácii – po-
čas mobbingu siahajú páchatelia po stále nových, ešte nebezpečnejších 
prostriedkoch, aby obeť systematicky ničili. 

Mobbing môže mať rôzne podoby, medzi najčastejšie patria:

• Ohováranie - útočník podáva nepravdivé informácie o druhej osobe 
(obete mobbingu), a tým sa snaží pre seba „vybojovať” lepšiu pozíciu, 
pritom téma ohovárania môže byť zo súkromného života postihnutého 
alebo z pracovného prostredia. 

• Výsmech - terčom výsmechu sa môže stať účes, spôsob oblečenia, 
niektoré vlastnosti a telesné chyby (koktanie, škúlenie, obezita a pod.). 
Po dlhšom čase obeť mobbingu sa začne vyhýbať kolektívu, a tak sa 
dostane do izolácie, čo môže ovplyvniť jeho pracovnú výkonnosť. 

• Izolovanie spolupracovníka - môže byť výsledkom napr. už spomína-
ného ohovárania a výsmechu, ale aj týchto opatrení voči nemu:

– zadržanie dôležitých informácií – zadržaním dôležitých informácií 
pre výkon funkcie šikanujúci sa snaží vytvoriť obraz o protivníkovi 
ako o nespoľahlivom a neschopnom pracovníkovi,

– administratívno-pracovné opatrenia – využívajú ho najmä nadria-
dení. Pracovník je v krátkych intervaloch preradený na iné praco-
visko, kde vykonáva podradné práce nezodpovedajúce jeho kvalifi-
kácii. Dôsledkom týchto opatrení je strata záujmu pracovníka o pri-
delenú prácu, 

– nadmerné pracovné zaťaženie – môže to byť pridelenie zbytoč-
ných a nezmyselných úloh alebo pridelenie stále nových a nových 
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úloh nad rámec schopností a kompetencie pracovníka. Výsledkom 
je prepracovanie pracovníka. Nadmerné pracovné zaťaženie však 
nie vždy súvisí s mobbingom, ale môže to byť znakom zlej organi-
zácie práce zo strany nadriadeného, čím nadriadený môže prispieť 
k vzniku atmosféry podporujúcej vznik mobbingu,

– nadmerná kritika – túto metódu používajú nadriadení rovnako ako 
pracovníci postavení na rovnakej úrovni. Nadmerná a neustála kri-
tika pôsobí frustrujúco a u šikanovaného vyvoláva pochybnosti 
o svojich schopnostiach, znižuje jeho sebavedomie. V konečnom 
dôsledku vedie k apatii, rezignácii, nedostatočnému plneniu zada-
ných úloh a v najhoršom prípade k „dobrovoľnému” alebo k „ne-
dobrovoľnému” opusteniu pracoviska. 

Ženy mobbujú rovnako často ako ich mužskí kolegovia, a to ako pá-
chateľky i spoluúčastníčky. Pri šikanovaní sa obmedzujú zväčša na obete 
rovnakého rodu, čo súvisí asi s tým, že ženy pracujú často spolu so že-
nami a muži s mužmi. Dá sa predpokladať, že v hierarchickom postavení 
predstavení – podriadení zjavne terorizujú častejšie muži – ženské riadiace 
kádre sú stále ešte v značnej menšine. Nápadné pritom je, že ženy mobbu-
jú inými metódami ako muži. „Kým ženy uprednostňujú aktívne formy 
mobbingu, muži siahajú radšej po pasívnych metódach,“ tak znie poznatok 
psychológa práce Dr. Martina Rescha.

K typicky ženským metódam sa patria:

• Vysmievania sa kolegyni, pričom môže byť stredobodom výsmechu jej 
účes, jej postava rovnako ako hlas alebo gestikulácia.

• Rozširovanie klebiet – bez toho, aby si preverili pravdivosť dotyčných 
„informácií“.

• Štvanie za chrbtom obete – upierajú mu právo otvorene sa vyjadriť.
• Znepokojovanie kolegyne neustálymi narážkami, ktoré nikdy nekon-

kretizujú.
• Postihnutá sa ocitá pod nepretržitou spŕškou kritiky, vyrukujú s kaž-

dou domnelou alebo skutočnou chybou.
• Kolegyňa nedokončí v pokoji žiadnu vetu, stále ju prerušujú. 

Typicky mužské metódy:

• Ignorovanie kolegu – sabotovanie jeho snáh o zapojenie sa do rozhovo-
rov, vyjadrenie nezáujmu o jeho názory a pripomienky.

• Neustále vynášanie slabých stránok obete, jej systematické znevažova-
nie.

• Namiesto argumentácie vyhrážanie sa, niekedy aj násilie.
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• Znepokojovanie kolegu cynickými poznámkami o jeho spôsobe života 
a jeho osobných stanoviskách.

• Prisúvanie stále nových a nevďačných činností, o zmysle ktorých obeť 
vedome neinformujeme.

Reinhold Konstanty, vedúci oddelenia ochrany zdravia a životného 
prostredia nemeckého odborového zväzu, predpokladá rozdielnu formu 
zvládnutia konfliktu v reakcii na mobbingové stratégie podľa precovných 
odvetví: „Kým robotníci sa zbavujú frustrácie často priamo a bez toho, aby 
si dávali ruku pred ústa, úradníci siahajú skôr k subtílnejším, rafinovanej-
ším intrigám, ktoré sa dajú spočiatku ťažko prehliadnuť.“ Možným násled-
kom je, že na stavbe sa napätie vybije rýchlejšie, v úradoch skôr existuje 
nebezpečenstvo zdĺhavej, skrytej eskalácie. Aj prísna byrokratická hie-
rarchia môže vyvolať agresiu, frustrácie a tým aj šikanovanie. Zároveň je 
v úradníckej oblasti konkurenčné myslenie výraznejšie. Hovorca hambur-
ských Nemeckých zamestnaneckých odborov Uwe Martens vyhlasuje: „V 
priemyselnej oblasti sú nároky presne vymedzené, šance vzostupu veľmi 
obmedzené. Naproti tomu úradník sa môže dostať hore veľmi rýchlo, ak 
ide všetko dobre.“ Aby všetko išlo dobre, tomu sa často dá napomôcť. 

Aj veľkosť podniku môže hrať úlohu. Zatiaľ čo v 83% všetkých pracov-
níkov malých firiem (do desať zamestnancov) hodnotí podnikovú klímu 
na svojom pracovisku ako dobrú, alebo dokonca veľmi dobrú, vo väčších 
podnikoch bolo – vyplýva to zo štúdie agentúry Infas z roku 1992 – len 
okolo dvoch tretín všetkých opýtaných spokojných s pracovnou atmosfé-
rou. K stresu medzi kolegami prispievajú aj veľkopriestorové úrady, ako 
to už v roku 1990 zistila mníchovská univerzita. Ideálne obsadenie: dve, 
nanajvýš tri osoby v jednej miestnosti. 

V našej legislatíve nenachádzame konkrétne odkazy na riešenie prob-
lému psychického terorizovania, šikanovania alebo sexuálneho obťažova-
nia na pracovisku. Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov ustanovuje vo svojich Základných zásadách ako aj 
v §13 zákaz diskriminácie, t.j. právo na prácu bez obmedzení a priamej 
alebo nepriamej diskriminácie. Deklaruje aj skutočnosť, že výkon práv 
a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súla-
de s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na 
škodu druhého...; nesmie sa znižovať dôstojnosť zamestnancov na praco-
visku. Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplýva-
júcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. 
Na Slovensku platí od júla 2004 antidiskriminačný zákon a s prípadmi 
porušenia zásady rovnakého zaobchádzania - ktorým je aj mobbing - sa 
zaoberá Slovenské stredisko pre ľudské práva. Bezplatne poskytuje klien-
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tom právne rady aj zastupovanie na súde. Podľa vedúcej sekcie právnych 
služieb strediska Daniely Gemerskej v časti prípadov, s ktorými sa ľudia 
na stredisko obracajú, ide práve o mobbing alebo bossing. 

CIELE A METÓDY PRIESKUMU

Cieľom prieskumu bolo zistiť, či sa na pracoviskách vyskytujú nega-
tívne činy, ktoré by sme mohli považovať za prejavy mobbingu. Cieľom 
výskumu bolo tiež zistiť či sa respondenti už niekedy stali obeťou mobbin-
gu, alebo či boli svedkami páchania mobbingu na svojich kolegoch. Výsku-
mom sme chceli zistiť:

• či sú mobbingom viac ohrození muži alebo ženy, 
• koho mobbing viac postihuje podľa postavenia v organizácii, či sú viac 

ohrození zamestnanci, ľudia pracujúci na pozíciách stredného alebo 
vyššieho manažmentu, ľudia s iným postavením vo firme, napr. šéfo-
via, majitelia firmy (ak ide o súkromnú firmu) atď.,

• v ktorých organizáciách (podľa počtu zamestnancov) je zazname-
naných viac prípadov mobbingu, či sa tento fenomén viac vyskytuje 
v menších firmách (do 25 zamestnancov) alebo vo veľkých organizá-
ciách (nad 1000 zamestnancov).

Základnými cieľmi prieskumu teda bolo zistenie v akej miere, v akých 
formách, prípadne v akej frekvencii sa vyskytujú na pracoviskách negatív-
ne činy, ktoré možno označiť pojmom mobbing.

Na zozbieranie údajov sme zvolili metódu dotazníka ako výskumného, 
resp. prieskumného vyhodnocovacieho nástroja na pomerne rýchle zis-
ťovanie informácií o znalostiach, názoroch alebo postojoch opytovaných 
osôb k aktuálnej alebo potenciálnej skutočnosti prostredníctvom písomné-
ho dopytovania sa. 

Použili sme nórsky dotazník NAQ ,ktorý bol vypracovaný na meranie 
vnímateľného vystavovania sa tyranizovaniu v práci. Originálna nórska 
verzia pozostáva z 21 položiek, ktorých zdrojom sú publikácie na danú 
tému a rozhovory s obeťami tyranizovania. Prepracovaná anglická verzia 
pozostáva z 29 položiek, ktoré sa týkajú rôznych typov správania, ktoré, ak 
sa objavuje pravidelne, môže byť zadefinované ako tyranizovanie. Všet-
ky tieto položky sú zostavované vo vzťahu k správaniu sa jednotlivca bez 
narážky na tyranizovanie. Takýmto spôsobom respondent nie je nijako 
ovplyvnený a odpovedá na každý bod bez toho, aby sa považoval za obeť 
tyranizovania. Až po zodpovedaní všetkých otázok je predložená definícia 
tyranizovania a úlohou odpovedajúceho je podľa tejto definície určiť, či je 
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alebo nie je obeťou tyranizovania v práci. V tejto problematike je tyrani-
zovanie zadefinované ako „situácia, v ktorej jeden alebo viacero jednotliv-
cov považujú za obeť nepretržitých prijímateľov negatívnych činov jednej 
alebo viacerých osôb a zároveň majú problémy ubrániť sa pred takýmito 
činmi .“ Škála NAQ má podľa autorov dobrú validitu a reliabilitu (Einarsen 
et al, 1996; Einarsen & Raknes, 1997; Hoel, Coopper & Faragher, 2001; 
Mikkelsen & Einarsen, 2001, 2002a, 2002b). K dotazníku bola priložená 
tiež príloha na doplnenie demografických údajov respondentov. 

PRIESKUMNÁ VZORKU

Prieskumnú vzorku tvorili externí študenti študijného odboru Sociálna 
práca, z ktorých väčšina je zamestnaná. Výber tejto prieskumnej vzorky 
bol ovplyvnený aj inými činiteľmi, ako je rôznorodosť povolaní alebo od-
vetví, v ktorých títo študenti pracujú; prieskumná vzorka bola tiež rôzno-
rodá z hľadiska rodu, pracovného úväzku, druhu organizácie atď. Celkový 
počet rozdaných dotazníkov bol 107, návratnosť bola vzhľadom na osobnú 
administráciu stopercentná. Napriek dobrej spolupráci a motivácii respon-
dentov pre neúplné chýbajúce údaje bolo vyradených 5 dotazníkov. Z tohto 
celkového počtu 102 respondentov bolo 23 mužov a 79 žien, 85 responden-
tov, ktorí pracujú na pozícii zamestnanca, 10 respondentov pracujúcich na 
pozícii stredného manažmentu, 3 respondenti pracujúci vo vyššom manaž-
mente a 4 respondenti uviedli inú pozíciu, 3 z nich sú majitelia súkromnej 
firmy a 1 uviedol, že pracuje ako asistent. 

ANALÝZA VÝSLEDKOV

Tabuľka 1 uvádza frekvenciu výskytu príznakov mobbingu v celej skú-
manej vzorke. Obsahuje dva údaje, prvý je počet respondentov, ktorí sa 
priklonili k tej ktorej odpovedi, a druhý údaj je vyjadrením počtu respon-
dentov v percentách. 

Položky dotazníka:

1. Zadržiavanie informácii, ktoré sú potrebné na plnenie Vašich úloh 
a ovplyvňujú Váš výkon.

2. Neželaná sexuálna pozornosť.
3. Ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti s Vašou prácou.
4. Prideľovanie úloh, ktoré sú pod úrovňou Vašich kompetencií (schop-

ností, možností).
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Tabuľka 1:  Frekvencia výskytu príznakov mobbingu u skúmanej vzorky

Podiel jednotlivých odpovedí kde prvý stĺpec n = počet respondentov 
z celkového počtu n = 102 a druhý stĺpec je percentuálne vyjadrenie n 

1. nikdy 2. občas 3. raz za 
mesiac

4. raz za 
týždeň 5. denne

n % n % n % n % n %

1. 40 39,2 53 52 4 3,9 0 0 5 4,9
2. 73 71,6 22 21,5 3 2,9 2 2 2 2
3. 61 59,9 32 31,3 5 4,9 4 3,9 0 0
4. 26 25,5 60 58,9 8 7,8 5 4,9 3 2,9
5. 36 35,3 52 51 10 9,8 4 3,9 0 0
6. 21 20,6 62 60,8 9 8,8 5 4,9 5 4,9
7. 64 62,7 35 34,3 1 1 1 1 1 1
8. 59 57,8 35 34,3 5 4,9 2 2 1 1
9. 69 67,5 29 28,5 2 2 1 1 1 1
10. 90 88,2 8 7,8 2 2 1 1 1 1
11. 94 92,2 8 7,8 0 0 0 0 0 0
12. 98 96,1 3 2,9 1 1 0 0 0 0
13. 63 61,7 35 34,3 1 1 1 1 2 2
14. 83 81,4 18 17,6 0 0 1 1 0 0
15. 68 66,6 29 28,5 3 2,9 0 0 2 2
16. 43 42,1 51 50 6 5,9 0 0 2 2
17. 94 92,1 7 6,9 1 1 0 0 0 0
18. 73 71,5 26 25,5 1 1 1 1 1 1
19. 55 54 35 34,3 8 7,8 1 1 3 2,9
20. 50 49 42 41,1 7 6,9 2 2 1 1
21. 55 54 42 41,1 4 3,9 1 1 0 0
22. 49 48 43 42,2 4 3,9 2 2 4 3,9
23. 95 93,1 5 4,9 1 1 1 1 0 0
24. 64 62,8 34 33,3 3 2,9 0 0 1 1
25. 81 79,4 18 17,6 2 2 1 1 0 0
26. 83 81,3 16 15,7 2 2 1 1 0 0
27. 46 45,1 47 46,1 5 4,9 1 1 3 2,9
28. 45 44,1 43 42,2 4 3,9 2 2 8 7,8
29. 66 64,7 32 31,3 2 2 1 1 1 1
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5. Presunutie kľúčových oblastí Vašej zodpovednosti na bezvýznamné 
a nepríjemné úlohy,

6. Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe. 
7. Ignorovanie, vylúčenie, prerušenie kontaktov s Vami zo strany kole-

gov.
8. Útočné a urážlivé poznámky na Vašu adresu, Vaše zvyky, postoje, Váš 

súkromný život.
9. Pokrikovanie, nadávky a prejavy spontánneho hnevu (zlosti) voči 

Vám.
10. Zastrašovanie rôznymi gestami, napr. ukazovaním prstom, vstupova-

ním do osobného priestoru, strkaním (sácaním), zablokovaním cesty 
(zabránením v ceste).

11. Narážky a signály od iných kolegov, že by ste mali opustiť svoju prá-
cu.

12. Hrozba fyzického násilia alebo zneužívania.
13. Opakované pripomínanie Vašich chýb alebo omylov.
14. Ignorovanie alebo agresívne nepriateľské reakcie, keď sa pokúšate pri-

blížiť k niektorým kolegom.
15. Neustála kritika Vašej práce a úsilia.
16. Ignorovanie Vašich názorov a stanovísk.
17. Útoky prostredníctvom výhražných správ, telefonátov, e-mailov.
18. Ľudia, s ktorými nevychádzate, si robia vtipy (kanadské žartíky) na 

Vašu adresu (uťahujú si z Vás).
19. Systematické vyžadovanie plnenia úloh, ktoré evidentne nespadajú do 

Vašej pracovnej náplne (napr. súkromný poslíček).
20. Poverovanie úlohami, ktoré majú nesplniteľné ciele alebo nereálne ter-

míny.
21. Šírenie nepodložených tvrdení, ktoré sú zamerané proti Vám.
22. Prehnané kontrolovanie Vašej práce.
23. Útočné poznámky alebo správanie, týkajúce sa Vašej rasy, etnického 

pôvodu.
24. Vyvíjanie nátlaku, aby ste nepožadovali veci, na ktoré máte nárok 

(práceneschopnosť, nárok na dovolenku, hradenie cestovných nákla-
dov).

25. Ste objektom prehnaného vtipkovania, uťahovania si, sarkazmu.
26. Vyhrážanie sa sťažením Vášho života, napr. nadčasovou prácou, noč-

nou prácou, nepopulárnymi úlohami.
27. Pokusy (snaha) nájsť chyby na Vašej práci.
28. Vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži.
29. Presúvanie a premiestňovanie proti Vašej vôli.
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Z výsledkov výskumu vyplýva, že najfrekventovanejšie odpovede na 
tvrdenia o negatívnom správaní na pracovisku boli: 1-nikdy a 2-občas, 
z čoho by sme mohli vyvodiť záver, že väčšina respondentov sa s takýmto 
negatívnym správaním na pracovisku nestretáva pravidelne, ale iba zried-
ka. Za povšimnutie v tabuľke stoja najmä tie odpovede na tvrdenia o ne-
gatívnom správaní, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu a ktoré si ako 
odpoveď vybralo vysoké percento respondentov. (Dôležité sú najmä údaje, 
ktoré vyjadrujú vyššiu frekvenciu negatívnych činov na pracovisku, teda 
viac ako občas. Ale určitú výpovednú hodnotu majú aj údaje, ktoré vyjad-
rujú nižšiu frekvenciu, teda nikdy alebo občas.) Napr. na 10. položku - Za-
strašovanie rôznymi gestami, napr. ukazovaním prstom, vstupovaním do 
osobného priestoru, strkaním (sácaním), zablokovaním cesty (zabránením 
v ceste) - odpovedalo 88,2% respondentov výberom možností 1-nikdy, rov-
nako odpovedalo 96,1% respondentov na 12. tvrdenie - Hrozba fyzického 
násilia alebo zneužívania. Z toho, že také množstvo respondentov tvrdí, že 
sa s takýmto správaním nestretlo, môžeme usúdiť, že aj keď sa na pracovis-
kách vyskytujú negatívne činy, ktoré sú prejavmi mobbingu, len zriedka sa 
agresori uchyľujú k fyzickým útokom, ako potvrdzujú výsledky výskumu. 

Ďalšou zaujímavosťou je pomerne vysoké percento výberu možností 
odpovede 5-denne pri 28. tvrdení - Vystavovanie nezvládnuteľnej pracov-
nej záťaži, aj keď v dnešnej dobe, v ktorej sú uprednostňovaní výkonní 
zamestnanci a ktorá kladie niekedy privysoké nároky na pracovníkov, nie 
vždy sa toto tvrdenie dá považovať za prejav mobbingu. 

Prevedený prieskum tiež nepotvrdil to, v čom sa väčšina autorov zao-
berajúcich sa touto problematikou zhoduje, že cieľom mobbingu môže byť 
vylúčenie zamestnanca z podniku, o čom svedčia nulové hodnoty zazna-
menané pri odpovediach na 11. tvrdenie - Narážky a signály od iných kole-
gov, že by ste mali opustiť svoju prácu.  

Druhá časť dotazníka obsahuje definíciu: „Bullying definujeme ako 
situáciu, keď jeden alebo viacerí jednotlivci nepretržite počas určitého ob-
dobia pociťujú, že sú terčom negatívnych činov od jednej alebo viacerých 
osôb, pričom je pre nich obtiažne brániť sa voči takémuto správaniu. Za 
bullying nepovažujeme, ak sa takéto správanie (incident) vyskytne iba 
raz“. Využitím tejto definície bolo úlohou respondentov vyjadriť sa, či 
sa stali niekedy obeťou takéhoto správania. Výsledky výskumu uvedené 
v 2. tabuľke, dokazujú, že väčšina respondentov (až 86,3%) nebola obe-
ťou takéhoto správania. Zaujímavé však je, že až 40,2% respondentov bolo 
svedkami takého správania. 

Pre porovnanie, či sú negatívnymi činmi na pracovisku viac ohrození 
muži alebo ženy, sú v 3. tabuľke respondenti rozdelení podľa rodu.
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Tabuľka 2:  Respondenti, ktorí sa považujú za obeť mobbovania

30. Využijúc túto definíciu vyjadrite sa, či ste sa za posledných 6 mesiacov 
stali obeťou takéhoto správania na pracovisku.

n %
a) Nie (pokračujte otázkou č. 35) 88 86,3
b) Áno, veľmi zriedka, výnimočne 4 3,9
c) Áno, občas, z času na čas 4 3,9
d) Áno, niekoľkokrát za mesiac 2 2
e) Áno, niekoľkokrát za týždeň 3 2,9
f) Áno, denne 1 1
31. Kedy bullying začal?
a)  počas posledných 6 mesiacov 3 21,4
b)  pred 6-12 mesiacmi 2 14,3
c)  pred 1-2 rokmi 3 21,4
d)  pred viac ako 2 rokmi 6 42,9
32. Kto bol páchateľom bullyingu (môžete uviesť viac možností)?
a)  priamy nadriadený 8 44,4
b)  kolega 9 50
c)  podriadený 1 5,6
d)  klient, zákazník, študent... 0 0
33. Kto bol obeťou bullyingu?
a)  Iba ja sám 4 28,6
b)  Ja a niekoľkí ďalší kolegovia 10 71,4
c)  Každý v našej pracovnej skupine 0 0
34. Pozorovali ste prejavy bullyingu vo svojom okolí, resp boli ste svedkom 

bullyingu na vašom pracovisku za posledných 6 mesiacov?
a)  Nie, nikdy 0 0
b)  Áno, výnimočne 2 14,3
c)  Áno, občas, z času na čas 8 57,1
d)  Áno, často 4 28,6
35. Boli ste niekedy obeťou bullyingu na pracovisku počas posledných 5 ro-

kov?
a)  Áno 20 19,6
b)  Nie 82 80,4
36. Boli ste niekedy svedkom bullyingu na pracovisku počas posledných 5 

rokov?
a)  Áno 41 40,2
b)  Nie 61 59,8
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Tabuľka 3:  Frekvencia výskytu príznakov mobbingu u mužov a žien

Podiel jednotlivých odpovedí: (v %)

1. nikdy 2. občas 3. raz za 
mesiac

4. raz za 
týždeň 5. denne

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1. 30,5 41,8 56,5 50,7 0 5 0 0 13 2,5
2. 65,2 73,5 26 20,2 4,4 2,5 0 2,5 4,4 1,3
3. 47,8 63,3 30,5 31,7 13 2,5 8,7 2,5 0 0
4. 13 29,1 73,9 54,5 8,7 7,6 0 6,3 4,4 2,5
5. 30,5 36,7 52,1 50,6 8,7 10,2 8,7 2,5 0 0
6. 26 18,9 43,5 65,9 21,8 5 0 6,4 8,7 3,8
7. 69,5 60,7 30,5 35,4 0 1,3 0 1,3 0 1,3
8. 56,6 58,2 30,5 35,5 8,7 3,8 0 2,5 4,4 0
9. 56,5 70,9 43,4 24 0 2,5 0 1,3 0 1,3
10. 78,2 91,1 21,8 3,8 0 2,5 0 1,3 0 1,3
11. 87 93,7 13 6,3 0 0 0 0 0 0
12. 91,3 97,4 8,7 1,3 0 1,3 0 0 0 0
13. 60,9 62 34,7 34,1 0 1,3 0 1,3 4,4 1,3
14. 82,9 81 17,4 17,7 0 0 0 1,3 0 0
15. 69,6 65,8 26 29,2 4,4 2,5 0 0 0 2,5
16. 47,8 40,5 47,8 50,7 4,4 6,3 0 0 0 2,5
17. 91,3 92,4 8,7 6,3 0 1,3 0 0 0 0
18. 69,5 72,1 30,5 24 0 1,3 0 1,3 0 1,3
19. 52,2 54,4 43,4 31,6 4,4 8,9 0 1,3 0 3,8
20. 43,5 50,7 47,8 39,2 8,7 6,3 0 2,5 0 1,3
21. 34,8 59,5 52,1 38 8,7 2,5 4,4 0 0 0
22. 34,8 52 52,1 39,2 8,7 2,5 0 2,5 4,4 3,8
23. 82,6 96,2 13 2,5 4,4 0 0 1,3 0 0
24. 60,9 63,3 39,1 31,6 0 3,8 0 0 0 1,3
25. 73,9 81 17,4 17,7 8,7 0 0 1,3 0 0
26. 73,9 83,5 26,1 12,7 0 2,5 0 1,3 0 0
27. 34,7 48,2 56,5 43 4,4 5 0 1,3 4,4 2,5
28. 30,4 48,2 56,5 38 0 5 8,7 0 4,4 8,8
29. 56,5 67 43,5 27,9 0 2,5 0 1,3 0 1,3



68

Irena Antoničová, Eva Drotárová

Podstatné v Tabuľke 3 sú najmä veľké rozdiely medzi odpoveďami mu-
žov a žien, napr. v 3. položke - Ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti 
s Vašou prácou. Z odpovedí v prieskumnej vzorke vyplýva, že muži sa cítia 
byť na pracovisku viac ponižovaní a zosmiešňovaní v súvislosti s prácou 
ako ženy. Ďalšou zaujímavosťou sú odpovede žien na 19. tvrdenie - Syste-
matické vyžadovanie plnenia úloh, ktoré evidentne nespadajú do Vašej pra-
covnej náplne (napr. súkromný poslíček). Kým ako odpoveď na toto tvrde-
nie si 4,4% mužov vybralo 3. možnosť - raz za mesiac, túto možnosť si ako 
odpoveď vybralo 8,9% žien. Pri možnostiach odpovede 4-raz za týždeň, 
a 5-raz denne boli u mužov zaznamenané nulové hodnoty, pričom u žien 
si tieto odpovede vybralo 1,3% raz za týždeň a 3,8% denne. Z toho by sme 
mohli vyvodiť záver, že od žien sa častejšie vyžadujú na pracovisku úlohy, 
ktoré nie sú súčasťou ich pracovnej náplne, ako napr. úloha súkromného 
poslíčka, varenie kávy pre kolegov (prípadne nadriadených), upratovanie 
pracovného stola kolegovi alebo nadriadenému a pod. 

Ďalej stojí za zmienku 10. položka - Zastrašovanie rôznymi gestami, 
napr. ukazovaním prstom, vstupovaním do osobného priestoru, strkaním 
(sácaním), zablokovaním cesty (zabránením v ceste), kde muži tvrdia, že 
sa s takýmto správaním stretávajú len občas (takto odpovedalo 21,8% mu-
žov), ženy sa s takýmto správaním na pracovisku stretávajú častejšie, raz 
za mesiac sa s takýto správaním stretáva 2,5% žien, raz za týždeň 1,3% 
žien a denne tiež 1,3% žien, aj keď je možné, že ženy tým nemali na mysli 
agresiu prejavujúcu sa sácaním, strkaním a pod, ale skôr vstupovanie do 
osobného priestoru.

V Tabuľke 4 sú respondenti rozdelení podľa pozície v organizácii (pod-
niku) na zamestnancov a pracovníkov stredného manažmentu. Aj keď pô-
vodným zámerom bolo uviesť v tabuľke aj odpovede respondentov na po-
zícii vyššieho manažmentu alebo na inej pozícii, napr. majiteľ (ak sa jedná 
o súkromnú firmu), z dôvodu nízkeho počtu respondentov (v prieskumnej 
vzorke) s touto pozíciou neboli ich odpovede nezaradené do tabuľky. Za-
ujímavé sú však aj rozdiely v odpovediach zamestnancov a pracovníkov 
stredného manažmentu.

Pre porovnanie (porovnanie medzi zamestnancami a pracovníkmi 
stredného manažmentu) sú dôležité odpovede na položky: 7 - Ignorovanie, 
vylúčenie, prerušenie kontaktov s Vami zo strany kolegov, 9 - Pokriko-
vanie, nadávky a prejavy spontánneho hnevu (zlosti) voči Vám, 10 - Za-
strašovanie rôznymi gestami, napr. ukazovaním prstom, vstupovaním do 
osobného priestoru, strkaním (sácaním), zablokovaním cesty (zabránením 
v ceste) a 29 - Presúvanie a premiestňovanie proti Vašej vôli. Z nich vyplý-
va, že agresori z radov zamestnancov sa viac uchyľujú k aktívnym metó-
dam mobbingu, ktoré niekedy obsahujú aj vyhrážanie, nadávky, zastrašo-
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Tabuľka 4:  Frekvencia výskytu príznakov mobbingu podľa postavenia
        v organizácii

Podiel jednotlivých odpovedí: (v %)

1. nikdy 2. občas 3. raz za 
mesiac

4. raz za 
týždeň 5. denne
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1. 37,7 50 55,3 40 3,5 0 0 0 3,5 10

2. 76,4 40 18,8 50 2,4 0 1,2 0 1,2 10

3. 56,5 80 34,1 10 5,9 0 3,5 10 0 0

4. 24,7 20 60 50 8,2 10 4,7 10 2,4 10

5. 34,1 60 55,3 10 8,2 10 2,4 20 0 0

6. 22,4 20 60 70 8,2 0 5,9 0 3,5 10

7. 57,6 80 38,8 20 1,2 0 1,2 0 1,2 0
8. 54,1 70 36,4 30 5,9 0 2,4 0 1,2 0
9. 63,5 80 31,7 20 2,4 0 1,2 0 1,2 0
10. 89,4 100 8,2 0 1,2 0 0 0 1,2 0
11. 89,4 90 8,2 10 1,2 0 1,2 0 0 0
12. 96,4 90 2,4 10 1,2 0 0 0 0 0
13. 62,3 60 34,1 40 0 0 1,2 0 2,4 0
14. 82,4 80 17,6 20 0 0 0 0 0 0
15. 67 60 28,2 30 2,4 10 1,2 0 1,2 0
16. 36,5 60 54,1 30 7 0 0 0 2,4 10
17. 93 80 5,8 20 1,2 0 0 0 0 0
18. 70,6 80 25,8 20 1,2 0 1,2 0 1,2 0
19. 52,9 60 35,3 30 9,4 0 1,2 0 1,2 10
20. 45,9 70 43,5 20 7 10 2,4 0 1,2 0
21. 49,4 60 45,9 30 4,7 0 0 10 0 0
22. 44,7 60 47 10 2,4 20 1,2 10 4,7 0
23. 92,9 90 4,7 10 1,2 0 1,2 0 0 0
24. 60 80 35,3 20 3,5 0 0 0 1,2 0
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vanie rôznymi gestami, alebo dokonca aj násilie ako agresori na pozíciách 
stredného manažmentu, ktorí len zriedka používajú takéto metódy.

Ďalšou zaujímavosťou sú odpovede respondentov na 29. tvrdenie - Pre-
súvanie a premiestňovanie proti Vašej vôli, z ktorých vyplýva, že bežní 
zamestnanci sú častejšie premiestňovaní proti svojej vôli ako ľudia pracu-
júci na pozíciách stredného manažmentu. Môže to byť spôsobené tým, že 
je ťažšie nájsť náhradu na pozíciu stredného manažmentu ako na pozíciu 
bežného pracovníka.

V Tabuľkách 5, 6 a 7 sú respondenti rozdelení podľa počtu zamestnan-
cov v organizácii.

V Tabuľke 5 sú zaznamenané výsledky respondentov pracujúcich 
v podniku, ktorý má menej ako 25 zamestnancov. Zaujímavé sú odpovede 
na 6. tvrdenie - Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe, kde 5,7% respondentov 
tvrdí, že raz za mesiac sa stretáva s takýmto správaním a rovnako 5,7% 
respondentov tvrdí, že sú takémuto správaniu vystavovaní raz za týždeň; 
frekvenciu denne neuviedol ani jeden z respondentov. Ďalej stojí za zmien-
ku 5. tvrdenie - Presunutie kľúčových oblastí Vašej zodpovednosti na bez-
významné a nepríjemné úlohy, pri ktorom odpovedalo výberom 3. mož-
nosti - raz za mesiac - až 8,6% respondentov. Domnievame sa, že aj keď 
šíreniu klebiet a rečí sa nedá zabrániť, to, či sa vyskytuje raz mesačne, resp. 
raz týždenne, môže byť ovplyvnené aj počtom zamestnancov v podniku. 
Keďže je to organizácia s relatívne malým počtom zamestnancov, tak sa 
všetci dostatočne dobre poznajú, vedia jeden o druhom množstvo infor-
mácií, a preto, aj keď sa v takomto podniku šíria klebety, ich frekvencia je 
pomerne nízka. 

25. 78,8 70 18,8 20 2,4 0 0 10 0 0
26. 82,3 70 16,5 20 1,2 10 0 0 0 0
27. 42,3 40 49,4 40 4,7 10 1,2 0 2,4 10
28. 38,8 60 49,5 10 3,5 10 1,2 10 7 10
29. 61,1 80 34,1 20 2,4 0 1,2 0 1,2 0
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Tabuľka 5:  Frekvencia výskytu príznakov mobbingu v organizácii 
        do 25 zamestnancov

Podiel jednotlivých odpovedí: (v %)

1. nikdy 2. občas 3. raz za 
mesiac

4. raz za 
týždeň 5. denne

1. 45,7 51,4 2,9 0 0
2. 77,1 17,1 2,9 2,9 0
3. 80 17,1 0 2,9 0
4. 37,1 54,2 2,9 2,9 2,9
5. 34,3 57,1 8,6 0 0
6. 17,1 71,5 5,7 5,7 0
7. 68,6 31,4 0 0 0
8. 65,7 28,5 2,9 2,9 0
9. 82,8 14,3 2,9 0 0
10. 97,1 0 2,9 0 0
11. 94,3 5,7 0 0 0
12. 97,1 2,9 0 0 0
13. 77,1 17,1 2,9 2,9 0
14. 85,7 14,3 0 0 0
15. 77,1 20 0 2,9 0
16. 57,1 42,9 0 0 0
17. 100 0 0 0 0
18. 71,4 28,6 0 0 0
19. 65,7 28,5 2,9 2,9 0
20. 68,5 28,6 0 2,9 0
21. 65,7 31,4 2,9 0 0
22. 48,5 48,6 0 2,9 0
23. 94,2 2,9 2,9 0 0
24. 57,1 40 2,9 0 0
25. 82,8 14,3 0 2,9 0
26. 94,3 5,7 0 0 0
27. 48,5 48,6 2,9 0 0
28. 54,2 40 2,9 0 2,9
29. 82,8 17,2 0 0 0
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Tabuľka 6:  Frekvencia výskytu prejavov mobbingu v organizácii 
        od 26 do 100 zamestnancov

Podiel jednotlivých odpovedí: (v %)

1. nikdy 2. občas 3. raz za
mesiac

4. raz za 
týždeň 5. denne

1. 38 , 2 50 5,9 0 5,9
2. 58 ,8 32 ,4 0 5,9 2 ,9
3. 4 4 ,1 38 , 3 8 ,8 8 ,8 0
4. 20 ,6 52 ,9 17,7 5,9 2 ,9
5. 29,4 4 4 ,1 20 ,6 5,9 0
6. 20 ,6 50 11,8 8 ,8 8 ,8
7. 50 41,1 2 ,9 2 ,9 3
8. 50 32 ,4 14 ,7 2 ,9 0
9. 55,9 41,1 0 0 3
10. 91, 2 5,9 0 0 2 ,9
11. 88 , 2 11,8 0 0 0
12. 97 3 0 0 0
13. 47 47 0 0 6
14. 79,4 20 ,6 0 0 0
15. 50 4 4 ,1 2 ,9 0 3
16. 35, 3 50 5,9 0 8 ,8
17. 91,1 6 2 ,9 0 0
18. 73, 5 23, 5 0 0 3
19. 4 4 ,1 41, 2 5,9 0 8 ,8
20. 50 38 , 2 11,8 0 0
21. 47,1 41, 2 8 ,8 2 ,9 0
22. 47,1 35, 3 8 ,8 0 8 ,8
23. 94 ,1 2 ,9 0 3 0
24. 6 4 ,7 26 , 5 5,9 0 2 ,9
25. 76 , 5 20 ,6 2 ,9 0 0
26. 67,6 23,6 5,9 2 ,9 0
27. 47,1 35, 3 8 ,8 0 8 ,8
28. 41, 2 4 4 ,1 2 ,9 2 ,9 8 ,9
29. 6 4 ,8 26 , 5 2 ,9 2 ,9 2 ,9
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V tabuľke s respondentmi, ktorí pracujú vo väčšej organizácii s počtom 
zamestnancov od 26 do 100, boli zaznamenané údaje, ktoré potvrdzujú 
zvýšenú frekvenciu negatívnych činov na pracovisku. Spomeňme prípady 
negatívneho správania sa s najväčšou frekvenciou (možnosť 5 – denne). 
Sú to prípady: 6 - Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe, 16 - Ignorovanie 
Vašich názorov a stanovísk, 22 - Prehnané kontrolovanie Vašej práce, 27 
- Pokusy (snaha) nájsť chyby na Vašej práci, 28 - Vystavovanie nezvládnu-
teľnej pracovnej záťaži. Na všetky tieto tvrdenia odpovedali zamestnanci 
väčšej firmy (organizácie s počtom zamestnancov od 26 do 100), výberom 
možnosti 5 - denne, presnejšie, vyjadrilo sa tak až 8,8% respondentov na 
každé z týchto tvrdení. Ak sa pozrieme bližšie na tieto konkrétne tvrdenia 
o negatívnom správaní sa na pracovisku, tak zistíme, že okrem jedného (6. 
Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe) sa všetky dotýkajú pracovnej náplne, 
pracovných úloh. Za povšimnutie stojí tvrdenie 6 - Šírenie klebiet a rečí 
o Vašej osobe. Dosiahlo pomerne vysoké skóre aj v kolónke s najvyššou 
frekvenciou (denne) až 8,8% respondentov väčšej firmy sa s týmto sprá-
vaním stretáva denne. Takáto častosť výskytu tohto správania môže tiež 
súvisieť s počtom zamestnancov ako v predchádzajúcom prípade s tým 
rozdielom, že v podniku s väčším počtom zamestnancov je ľahšie šíriť 
klebety poza chrbát iných, lebo zamestnanci väčších firiem sa dostáva-
jú oveľa menej do vzájomnej interakcie, a preto jeden druhého tak dobre 
nepoznajú, ako je to v menších firmách. To sa dá využiť na ohováranie 
a šírenie klebiet, keďže ostatní nevedia, či je pravda to, čo tvrdí agresor 
(mobber) o svojom kolegovi, nadriadenom alebo šéfovi. Neostáva im nič 
iné, ako uveriť jeho rečiam (klebetám, ohováraniu). Pri pohľade na Ta-
buľku 7, ktorá zobrazuje údaje o o frekvencii výskytu prejavov mobbingu 
v organizácii od 101 do 500 zamestnancov, sa táto teória zdá ešte byť prav-
depodobnejšia, pretože na 6. tvrdenie - Šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe 
- odpovedalo 7,7% respondentov veľkej organizácie výberom možnosti 5 
- denne. Z toho vyplýva, že klebety sa šíria častejšie vo firmách s väčším 
počtom zamestnancov. 

V Tabuľke 7 je to však jediné negatívne správanie, s ktorým sa na 
pracovisku denne stretáva také vysoké percento (7,7%) respondentov 
z prieskumnej vzorky. Inak, ako to vyplýva z odpovedí respondentov, sa 
s negatívnym správaním denne stretáva len nízke percento zamestnancov. 

Zaujímavé zistenia poskytuje Tabuľka 8., ktorá uvádza zastúpenie obe-
tí mobbingu v organizáciách podľa počtu zamestnancov.
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Tabuľka 7:  Frekvencia výskytu prejavov mobbingu v organizácii 
        od 101 do 500 zamestnancov

Podiel jednotlivých odpovedí: (v %)

1. nikdy 2. občas 3. raz za 
mesiac

4. raz za 
týždeň 5. denne

1. 34 ,7 57,7 3,8 0 3,8
2. 80 ,8 11,6 3,8 0 3,8
3. 53,9 42 , 3 3,8 0 0
4. 23,1 65, 5 3,8 3,8 3,8
5. 50 4 6 , 2 0 3,8 0
6. 23,1 65,4 3,8 0 7,7
7. 65,4 34 ,6 0 0 0
8. 61, 5 38 , 5 0 0 0
9. 69, 3 26 ,9 0 3,8 0
10. 8 4 ,7 7,7 3,8 3,8 0
11. 92 , 3 7,7 0 0 0
12. 96 , 2 3,8 0 0 0
13. 61, 5 38 , 5 0 0 0
14. 80 ,8 19, 2 0 0 0
15. 77 19, 2 3,8 0 0
16. 26 ,9 65,4 7,7 0 0
17. 8 4 ,6 15,4 0 0 0
18. 65,4 27 3,8 3,8 0
19. 57,7 30 ,8 11, 5 0 0
20. 27 53,9 11, 5 3,8 3,8
21. 50 50 0 0 0
22. 4 6 , 2 42 , 3 3,8 3,8 4
23. 92 , 3 7,7 0 0 0
24. 65,4 34 ,6 0 0 0
25. 77 23 0 0 0
26. 80 ,8 19, 2 0 0 0
27. 38 , 5 53,8 3,8 4 0
28. 42 , 3 4 6 , 2 7,7 0 3,8
29. 50 50 0 0 0
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Tabuľka 8:  Respondenti, ktorí sa cítia byť obeťou mobbingu

Počet zamestnancov 
v organizácii

Respondenti, ktorí sa cítia byť obeťou mobbingu, 
n-počet, %-vyjadrenie tohoto počtu v percentách

n %
Menej ako 25 4 11,4
Od 26 – 100 5 14,7
Od 101 – 500 4 15,3

Z Tabuľky 8 vidíme, že s počtom zamestnancov v organizácii stúpa aj 
počet zamestnancov, ktorí sa cítia byť mobbovaní. To je aj ďalší dôvod 
domnievať sa, že v menších firmách sú vzťahy na pracovisku harmonic-
kejšie, zamestnanci sa častejšie dostávajú do vzájomnej interakcie , tým 
sa bližšie poznajú a preto sa snažia spolu vychádzať. Aj keď sa na takomto 
pracovisku objavia negatívne činy nemajú takú frekvenciu, že by sme ich 
mohli považovať za mobbing, keďže za mobbing môžeme považovať len 
negatívne konanie, ktorým sa pôsobí na človeka najmenej pol roka a aspoň 
raz za týždeň, ako tvrdí nemecký psychológ Hans-Jürgen Kratz( 2005).

ZÁVERY PRE PRAX

Výskum potvrdil, že negatívne činy, ktoré by sme mohli považovať za 
prejavy mobbingu, sa vyskytujú aj na slovenských pracoviskách, aj keď nie 
vždy majú takú frekvenciu, že by sme ich mohli považovať za mobbing. 

Aj keď sa vyskytli prípady, kedy na niektoré tvrdenia o negatívnom 
správaní odpovedalo pomerne vysoké percento respondentov prieskumnej 
vzorky výberom možnosti 5-denne, to znamená, že ide o vysokú frekven-
ciu takéhoto správania, spomenieme napríklad tvrdenie 28. Vystavovanie 
nezvládnuteľnej pracovnej záťaži. Z výskumu vyplýva, že toto správanie 
má pri rôznom rozdelení respondentov na kategórie muži-ženy, zamest-
nanci-stredný manažment, zamestnanci pracujúci v menšej firme-zamest-
nanci pracujúci vo väčšej organizácii a pod. vždy najvyššiu frekvenciu. To 
znamená, že pomerne veľa respondentov tvrdí, že sú takémuto správaniu 
vystavovaní denne. Aj keď nadmerné pracovné zaťaženie nie vždy musí 
súvisieť s mobbingom, môže to byť znakom zlej organizácie práce, čo za 
istých okolnosti vytvára atmosféru podporujúcu vznik mobbingu. Aby sa 
zabránilo vzniku mobbingu na pracoviskách, je potrebné zabrániť vzniku 
nepriaznivej atmosféry v podnikoch zlepšením organizácie práce. 
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Z výskumu tiež vyplýva, že vo väčších organizáciách sa častejšie vy-
skytujú negatívne činy, ktoré by sme mohli považovať za prejavy mobbin-
gu. Z uvedeného vyplýva, že situácia v takýchto organizáciách by sa mala 
pravidelne preverovať, napríklad aj dotazníkmi. Vo väčších organizáciách 
by sa mohli vytvoriť nové pracovné miesta pre pracovníkov, ktorí by boli 
nápomocní pri konštruktívnom riešení konfliktov medzi zamestnancami 
(tu by mohli nájsť uplatnenie psychológovia a sociálni pracovníci), mohli 
by sa tiež robiť rôzne semináre , výcviky a prednášky o psychických 
a zdravotných rizikách, ktoré so sebou mobbing prináša. Vedúci pracov-
níci firiem by sa mali tiež zúčastňovať školení alebo seminárov o tom, ako 
správne a efektívne viesť podnik, ako si udržať autoritu, a zároveň nebyť 
príliš direktívny, ako riešiť konflikty a pod. 

Taktiež tí zamestnanci, ktorí sú často len pasívnymi pozorovateľmi 
mobbingu (zo strachu aby sa sami nestali obeťou), ktorých je, ako vyplýva 
z výskumu, dosť veľa ( až 40,2% respondentov sa vyjadrilo, že boli sved-
kami takéhoto správania), by mali zmobilizovať svoju odvahu a zasiahnuť 
v situácii, keď sú svedkami šikanovania. Ak by sa takýmto spôsobom sprá-
vali všetci svedkovia mobbingu, je tu predpoklad, že by to potenciálnych 
páchateľov odradilo. Každý môže nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby 
sa zabránilo na pracovisku vzniku mobbingu v duchu hesla „nerob iným 
to, čo nechceš aby oni robili tebe“. 

ZÁVER 

Mobbing je problémom, ktorý si zaslúži pozornosť a vyžaduje interdis-
ciplinárny prístup, keďže nezostáva len na úrovni pracovnej oblasti živo-
ta jednotlivca (obete), ale zasahuje aj do jeho osobného života. Dôsledky 
mobbingu sú veľmi závažné; mobbing je typ agresie, ktorá môže mať naj-
rôznejšie negatívne následky na psychiku a zdravie obetí. 
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