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Abstrakt: Mobbing je prejav správania sa, ktorého hlavným zámerom je odstrániť 
zo svojej skupiny tzv. nežiadúcu osobu. Autorka v štúdii popisuje mobbing ako 
mobbingovú triádu – mobber, obeť, spojenci (orisluhovači mobbera) s akcentom 
na správanie sa spojencov prostredníctvom vlastnej metodiky PROPRAS (Problé-
mové pracovné situácie), vypracovanej v spoluautorstve s M. Palenčárovou. Dôraz 
je kladený na analýzu vedomých, ale aj nevedomých motívov spolupodieľania sa 
spojencov na mobovaní, ktoré sú dokumentované signifikantnými výsledkami. 
Zároveň autorka navrhuje niekoľko stratégií správania sa obete na redukciu, resp. 
elimináciu týchto prejavov správania sa.

Kľúčové slová: mobbing; mobber; obeť.

Abstract: Mobbing is a sort of manners wich aim is elimination so called an 
indesireable individual of group.Author presents mobbing as a mobbings triad:
mobber - victim -allies lying stress on manners of mobbing ś allies.In this study 
is described one ś own method elaborated with M.Palencarova, dont makes 
anslysis willing or unwilling activities members of group and their motivation to 
cooperation with mobber.Author also puts forward some types defences against 
the mobbing, prospective to weaken its effect. 
Key words: mobbing; mobber; victim; allies. 

Pojem mobbing sa v kruhu odborníkov, ale aj laickej verejnosti v po-
slednom čase veľmi rýchlo udomácňuje. Okrem pôvodného významu slo-
vesa to mob – napadnúť, prepadnúť, dotierať, sa mu dostáva aj množstvo 
ďalších významov, napr. ohrozovať, sekírovať, zneužívať, šikanovať a pod. 
V každom z týchto významov nachádzame niečo sociálne nepríjemné, 
znechucujúce, nekorektné. 

V našom svete práce, a nielen v ňom, registrujeme zvýšený nárast me-
dziosobnej agresivity, podráždenia, konfliktov. Súvislosti sú veľmi zre-
teľné: Znižujúci sa počet pracovných príležitostí, zostrené pracovné pod-
mienky, konkurenčný boj, častá ekonomická neuspokojenosť z práce, atď.
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Keďže mobbing sa veľmi často zamieňa so šikanovaním,čo spôsobu-
je významové i obsahové nejasnosti, považujem za potrebné rozlíšiť tieto 
dva pojmy a uviesť zásadné rozdiely v správaní sa mobbera a šikanujúce-
ho. Spoločné je pre oba typy to, že sa vyskytujú v relatívne uzatvorených 
pracovných, resp. sociálnych skupinách, ale ich prejavy sú zamerané na 
odlišné ciele. 

Mobbing - psychické týranie – je „systematický, cieľavedomý a predo-
všetkým opakovaný útok na určitú osobu, využívajúc pritom degradujúci 
prístup, nadmernú kritičnosť, zosmiešňovanie, menšie či väčšie intrigy“. 
(Novák T., Capponi V.,1966).

Šikanovanie je prevažne prejav agresivity zjavný navonok, temer vždy 
sprevádzaný parazitovaním na obeti a jeho cieľom nebýva jednoznačné 
vypudenie z danej sociálnej skupiny. Šikanovanie je príznačné pre skupiny 
s jasne vymedzeným časovým trvaním, napr. armáda, škola, nápravnový-
chovné zariadenie a pod.

Mobbing je jav, ktorého jedným z najčastejších „leitmotívov“ správa-
nia sa, tj. pôdy pre jeho vznik, je: nie je tu dosť miesta pre všetkých zúčast-
nených, ani fyzikálneho, ani sociálneho. Ide o tzv. zákerné, v tichosti podlé 
správanie sa, ktoré vzniká častokrát z pocitu ohrozenia samotného mobbe-
ra,  zákerníka,či už z obavy zo straty jeho skupinovej pozície, pracovných 
či osobných výsad, niečej priazne, alebo konkurencie a jeho primárnym 
cieľom nie je parazitovanie na obeti, ale naopak, postupné zneschopňo-
vanie jeho pracovnej spôsobilosti, postupné, nenápadné odoberanie jeho 
kompetencií, zneisťovanie jeho pracovnej výkonnosti a postupné paraly-
zovanie jeho pracovnej činnosti i sociálnych aktivít. Primárnym cieľom 
mobbera je vyhnať obeť takpovediac za brány „svojej“ skupiny.

Aj keď pre existenciu mobbingu je príznačné, že sa vyskytuje v pracov-
ných kolektívoch a na relatívne rovnakých pozičných priečkach, jeho vý-
skyt môžeme zaregistrovať aj napr. v rodinách, kde v stiesnených priesto-
roch prebýva súčasne viac generácií (svokra mobuje nevestu a naopak, 
mladší člen rodiny starších a pod.), ale aj v záujmových či športových sku-
pinách. Prevládajú tu v podstate modifikované motívy ohrozenia zo stra-
ty výsadného postavenia, z odsunutia sociálnej pozície na inú, z pohľadu 
jedinca na spoločensky alebo pracovne menej významnú a pod. 

Z výsledkov výskumu Mobbing, známy – neznámy, (Búgelová T., 
Tobiášová M.,1999), ktorý sme realizovali v 10 pracovných kolektívoch 
nevýrobného charakteru, ktorých počet sa pohyboval od 4 do 20 členov 
vyplynulo, že v každej z týchto pracovných skupín sme zaznamenali vo 
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väčšej, či menšej miere prejavy tohoto nežiaduceho správania sa. Dovolí-
me si uviesť niekoľko poznatkov, ktoré tento výskum priniesol: 

– Všetci zúčastnení respondenti bez rozdielu pohlavia a veku uvádzali, 
že súčasná skupinová atmosféra na pracovisku ich dostatočne neuspo-
kojuje a vyjadrili túžbu po zlepšení. V percentuálnom vyjadrení vyka-
zovali pracovníci s vysokoškolským vzdelaním spokojnosť cca na 70 
percent a želali si skvalitnenie tejto atmosféry približne o 13 percent 
väčšiu. 

– Stredoškoláci, muži i ženy, vykazovali spokojnosť so sociálnou klímou 
približne na úrovni 60 percent a želateľná úroveň sa pohybovala na 
úrovni okolo 86 percent.

– V rozpore so zahraničnými štúdiami, napr. Zapf D., Knorz C., 1996, 
Huberová B., 1995, ktorí zhodne uvádzajú, že podstatne citlivejšie 
a ťažšie prežívajú mobbingové ataky ženy, v našom výskume sa ukáza-
lo, že muži vykazovali vyššie skóre mobovania voči nim ako ženy.

– V súbore žien, v súvislosti s výškou vzdelania sme zaznamenali, že 
ženy so stredoškolským vzdelaním prežívajú a preciťujú tento jav pod-
statne silnejšie ako ženy s vysokoškolským vzdelaním.

– Pri hľadaní odpovede na otázku, či existuje vzťah medzi subjektívnym 
prežívaním mobbingu na pracovisku a v domácom prostredí, sa uká-
zalo, že zatiaľ čo ženy sa cítia byť ohrozené prevažne na pracovisku, 
doma nie, alebo len veľmi málo, u mužov sme žiaden významnejší roz-
diel nezaznamenali, čo môže nabádať k úvahe, že mobovaný muž bude 
pravdepodobne mobovaný aj doma a naopak. Pravda, aby sme mohli 
prejsť od úvah k tvrdeniu, bolo by potrebné urobiť hlbší a dôkladnejší 
výskum. 

Aby sme mohli čo najefektívnejšie a čo najskôr odstrániť vzniknuvší 
mobbing na pracovisku, považujem za potrebné podrobiť analýze jednot-
livé prvky tohoto javu, tj. rolu obete, mobbera a priaznivcov mobbera. Pri 
absencii ktoréhokoľvek článku z tejto triády je mobbing prakticky nerea-
lizovateľný. 

Charakteristiky obete sú v literatúre pomerne obsažne popísané (Hu-
berová B., 1995, Schuster B., 1997) a je im venovaná dostatočná pozornosť. 
Za zhodný znak týchto charakteristík je možné považovať istú výnimoč-
nosť, resp. odlišnosť jedinca oproti ostatným. Týka sa to vzhľadu, správa-
nia sa, konania, atď.

 Na základe poznatkov z praxe si dovolíme konštatovať, že obeť, (klient, 
s ktorým prichádzame do kontaktu najčastejšie) interpretuje útoky mobbe-
ra a jeho skupiny tak, že sa im javí ako spoločensky neprijateľná. Toto vní-
ma ako primárny problém a aj ho najintenzívnejšie prežíva a snaží sa robiť 
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nápravy v tejto oblasti; až na druhom mieste vníma útoky zamerané na jej 
pracovné aktivity. Veľmi často opak je pravdou. Mobberovi ide primárne 
o znemožnenie pracovnej a výkonovej spôsobilosti obete a postupné doka-
zovanie jej pracovnej neschopnosti a neprofesionality. Sociálne znemožne-
nie v skupine je už len „prirodzeným“ dôsledkom pozvoľného pracovného 
zlyhania.

Ako jedny z možných efektívnych obranných stratégií obete sú nasle-
dovná:

– Kontaktovať mobbera, pomenovať jeho správanie sa a dať mu najavo, 
že pohnútky jeho správania sú obeti jasné. Nečakať, kým sa toto sprá-
vanie sa rozvinie do rozmerov, kedy už obeť nebude schopná tieto úto-
ky prehliadať, ani sa nesnažiť zaujímať tzv. povznesený postoj.

– Profesionálne vykonávať svoju prácu a nedovoliť si ju odoberať nie-
kým iným ani v prípade, že by to bolo pre obeť výhodné či príjemné.

– Podľa možností kontaktovať sa s tzv. náhradnou sociálnou skupinou na 
tom istom pracovisku, kde sú vylúčené, resp. minimalizované konku-
renčné vzťahy. Pravda, predkladaná stratégia má len informačný cha-
rakter, konkrétne prípady si obvykle vyžadujú vypracovanie detailnej-
šieho postupu. 

Pre mobbera je príznačné, že i keď pohnútky jeho správania sa môžu 
vyzerať navonok pre skupinu dokonca príťažlivo, háji primárne len svoje 
záujmy. Skupinové záujmy sú mu obvykle cudzie. Mobber spravidla pre-
žíva pocit ohrozenia až strachu a neistoty, ako bolo spomenuté na začiat-
ku. Tak ako má tendenciu mobovať, má rovnako tendenciu aj lobovať či 
preferovať ľudí, kde má istotu, že ho nemôžu v jeho pozícii ohroziť, tj. 
ide o akési pseudohumánne konanie, ktorým si častokrát vytvára obraz 
„spravodlivého dobráka“ a zároveň pestuje a rozširuje svoju mobovaciu 
suitu, ktorú napokon utilitárne využíva. (Kvôli výskumnej čistote považu-
jeme za potrebné poznamenať, že tieto závery vyvodzujeme prevažne zo 
sprostredkovaných informácií obetí, pretože priame kontakty s mobberom 
sú z hľadiska výskumu prakticky nemožné.).

Pokiaľ ide o prisluhovačov, pomocníkov mobbera, ide o prvok triády, 
ktorý považujem za najproblematickejší a zároveň je o ňom aj najmenej 
poznatkov. 

 Dôvody konania prisluhovačov sú v podstate dvojakého druhu:

Vedomé, kde pomocník rovnako ako mobber sa usiluje hájiť svoje uti-
litaristické ciele, tj. súzvučí s mobberom len dovtedy, dokedy má zo svojho 
počínania prospech. Je preňho príznačné prísne regulované a kontrolované 
správanie sa a stáva sa takpovediac „regulovane poslušným parazitom.“ 
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Takéto prejavy sú pomerne ľahko identifikovateľné a napokon aj racionál-
ne pochopiteľné.

Podstatne väčší psychologický problém spôsobujú pomocníci akoby bez 
motívu, ktorí pomáhajú mobberovi bez vlastného racionálneho podkladu. 
Môžeme sa opäť skôr domnievať ako tvrdiť, že ide buď o nekritický obdiv 
mobbera, alebo z dôvodov silných tendencií ku konformite, či z dôvodov 
potreby „byť in“, z pocitu vlastnej neistoty, nadmernej túžby po ocenení, 
nedostatočnej pracovnej výkonnosti, zníženej miery sebaúcty a pod. Môže 
ísť skutočne o neuvedomené, preberané správanie sa bez racionálneho 
zváženia dôsledkov a bez zváženia morálnej a etickej stránky vlastného 
správania sa. Navyše zo svojej „poslušnosti“ ani neprofituje.

 V podstate platí, že čím vyššiu mieru ohrozenia sa podarí mobbero-
vi navodiť medzi ostatnými členmi skupiny, tým väčšia je „úspešnosť“ 
mobbera a súčasne väčšia pravdepodobnosť, že potenciálna obeť sa obeťou 
skutočne stane a sama sa vzdá účasti v skupine v relatívne krátkom čase. 
Preto sa domnievame, že z hľadiska výskumu je potrebné venovať náležitú 
pozornosť nielen obeti a jej stratégiám správania sa, ale práve tejto špeci-
fickej skupine tzv. poslušných pritakávačov, ktorí sa bezprostredne podie-
ľajú, či už vedome, alebo nevedome na expanzivite mobbera.
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