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Abstrakt: V texte je pozornosť venovaná metóde, označovanej ako prípadová 
štúdia (case study) a jej využitiu prioritne v podobe výskumnej stratégie v oblasti 
výskumu mobbingu a jeho výskytu v pracovných vzťahoch vo vybranej organi-
zácii štátnej správy. Uvedené sú tiež možnosti využitia metódy prípadovej štúdie 
ako pedagogicko-didaktickej vyučovacej stratégie ako aj jej využitie v praktickej 
prípadovej činnosti (case work).

Kľúčové slová: Mobbing, prípadová štúdia, kvantitatívny a kvalitatívny výskum.

Abstract: The focus is paid to method-indicated as Case study -and its use as 
a form of a research strategy in the field of mobbing research and its occurrence in 
employment relationships in selected Civil Service establishment. The possibilities 
of use the Case study method as pedagogical- didactic lesson strategy and its use in 
practical Case work are also presented.

Key words: Mobbing, Case Study, Quantitative and Qualitative Research. 

ÚVOD

Mobbing na pracovisku je jedným z fenoménov, o ktorom sa v posled-
ných rokoch pomerne veľa hovorí. Toto označenie negatívnych prejavov 
v pracovných vzťahoch má aj ekvivalentné termíny ako je napr. bullying, 
šikanovanie či psychický teror na pracovisku. Tieto pojmy používame 
na označenie situácie, ak jeden alebo viacerí jednotlivci nepretržite (as-
poň 1x týždenne) počas určitého obdobia (asi pol roka) pociťujú, že sú 
terčom negatívnych činov od jednej alebo viacerých osôb, pričom je pre 
nich obtiažne brániť sa voči takémuto správaniu. Toto správanie môže mať 
charakter urážok, ponižovania, zastrašovania, ohovárania alebo môže ísť 
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o zneužívanie moci, nespravodlivé trestanie, neposkytovanie potrebných 
informácií, a pod.

Dôsledky mobbingu sú dvojaké: psychologické a ekonomické. Medzi 
psychologické a zdravotné dôsledky patrí depresia, poruchy koncentrácie 
a stavy úzkosti, psychosomatické prejavy. Dlhodobo neriešený mobbing 
môže vyústiť až do samovražedného konania. Ekonomické dôsledky spo-
čívajú v skutočnosti, že obete mobbingu bývajú často práceneschopné, 
no okrem týchto priamych pracovných výpadkov vznikajú aj ďalšie stra-
ty (z dôvodu zníženia pracovného výkonu, straty iniciatívy, vykonávania 
práce ako „nutného zla“ (Huberová, 1995).

Najčastejšie sa v praxi vyskytuje mobbing zo strany nadriadeného 
(v tom prípade sa niekedy používa aj pojem bossing), no takmer rovna-
kou mierou je zastúpený mobbing medzi kolegami na rovnakej hierarchic-
kej úrovni v organizácii. Stáva sa však aj to, že nadriadený je mobbovaný 
podriadenými. Od postavenia v organizácii závisí aj zvolený druh mobbin-
gu. Na nižších hierarchických úrovniach sa častejšie útočí na súkromný 
život obete, na jej osobnosť, vlastnosti, zvláštnosti, na vyššej hierarchickej 
úrovni sa obvykle využíva systematické znevažovanie výsledkov práce 
a odborných schopností.

Mobbing môže postihnúť každého, avšak vo väčšom nebezpečenstve sú 
tí pracovníci, ktorí sa od ostatných nejakým spôsobom odlišujú. Z hľadis-
ka profesie je možné konštatovať, že v úradníckych profesiách sa mobbing 
vyskytuje výrazne častejšie než v robotníckych profesiách (Provazník, 
2002). Pravdepodobnou príčinou je odlišný spôsob zvládania konfliktu 
– namiesto priamych spôsobov zbavovania sa frustrácie sa v úradníckych 
profesiách preferujú subtílnejšie a rafinovanejšie intrigy. Druhým dôvo-
dom je byrokratická štruktúra a hierarchia ako aj konkurenčné prostredie 
v úradníckom prostredí. 

V tejto fáze riešenia projektu, tematicky zameraného na problematiku 
mobbingu, sme sa zamerali na oblasť štátnej správy, ako typického repre-
zentanta tzv. úradníckej profesie. Týmto príspevkom chceme tiež poukázať 
na možnosti výskumu uvedeného fenoménu prostredníctvom využitia me-
tódy prípadovej štúdie, ako alternatívnej metódy voči kvantitatívnym prí-
stupom, obvykle využívaným v tejto oblasti v európskom meradle (napr. 
dotazník priekopníka výskumu v tejto oblasti Leymanna LIPT – Leymann 
Inventory of Psychological Terror, alebo NAQ – Negative Acts Question-
naire nórskeho autora Einersena). 
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA (CASE STUDY) AKO (NIELEN) KVALITATÍVNA 
(NIELEN) VÝSKUMNÁ STRATÉGIA

 
Metóda štúdia prípadu je metódou, ktorá je využívaná v rôznych ved-

ných odboroch (psychológii, sociológii, pedagogike, antropológii, etnogra-
fii, práve, medicíne, ekonómii, teórii riadenia a i.) a má viacero významov, 
resp.oblastí využívania. Prioritne sa v tomto texte budeme zaoberať prípa-
dovou štúdiou ako druhom analýzy, ako výskumnou stratégiou (v odbornej 
literatúre uvádzanou ako case study, case history, kazuistika, monografic-
ká metóda). Okrajovo sa zmienime o jej využití ako pedagogicko-didak-
tickej vyučovacej metódy (najmä vo vzdelávaní dospelých v profesionálnej 
príprave manažérov a v oblasti tzv. pomáhajúcich profesií). Za zmienku 
stojí aj tzv. praktická prípadová činnosť – case managment (vedenie prí-
padu, klienta alebo pacienta, plánovanie, realizácia a koordinácia rôznych 
opatrení zameraných na zaistenie kvality a efektívnosti zdravotníckych, 
sociálnych a psychologických služieb pre klienta, Hartl, 2000) a case work 
(prípadová práca, využívaná najmä v praxi sociálnych pracovníkov, in Ge-
ist, 1993). Vo všetkých uvedených aplikačných oblastiach existujú mož-
nosti uplatnenia tejto metódy vo vzťahu k mobbingu v oblasti teoretického 
skúmania, ako aj v oblasti praktickej činnosti, zameranej na zlepšenie kva-
lity pracovného života.

 Všeobecná charakteristika a typy prípadovej štúdie

Vodáková (1996) vo Veľkom sociologickom slovníku považuje prípa-
dovú štúdiu za výskumný prístup, spôsob analýzy, ktorej podstatou je kon-
centrácia na jeden sociálny objekt, ktorý sleduje a spracováva ako celok zo 
všetkých relevantných aspektov v jeho jedinečnosti a komplexnosti. Týmto 
objektom, jednotkou, resp. prípadom môže byť typický aj špecifický jed-
notlivec, rodina, inštitúcia, pracovná alebo záujmová skupina, organizá-
cia, lokálna komunita, etnická či iná prirodzená skupina, ako aj historická 
udalosť. V súlade s uvedeným vymedzením je Hendlova (1997) typológia 
prípadových štúdií: osobná prípadová štúdia, štúdium komunity, štúdium 
sociálnych skupín, štúdium organizácií a inštitúcií, štúdium udalostí, rolí, 
vzťahov.

Břicháček (1971, in Miovský, 2006) uvádza niekoľko základných situ-
ácií, v ktorých je vhodné použitie výskumného plánu prípadovej štúdie: 
veľmi zriedkavé javy alebo vzácne kombinácie vlastností, detailná analý-
za vplyvu experimentálneho zásahu, analýza a popis „typického“ prípadu 
ako zástupcu určitej skupiny, alebo naopak výber atypického prípadu, dl-
hodobý výskum vyžadujúci hlboký záber a kvalitné poznanie „okolností“ 
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prípadu (časových, priestorových, ekonomických, kultúrnych, sociálnych, 
osobných).

V prípadovej štúdii ide o zachytenie zložitosti prípadu, popis vzťahov 
v ich celistvosti. V závere sa skúmaný prípad začleňuje do širších súvis-
lostí, môže sa tiež porovnať s inými prípadmi, realizuje sa odhad platnosti 
výsledkov.

Švec (1998) uvádza užšie chápanie prípadovej štúdie ako tzv. jedno-
prípadovej štúdie a prikláňa sa ku Koščom (1977) vymedzenej charakte-
ristike kazuistiky, ktorú definuje ako opis a rozbor jednotlivého prípadu 
na základe kompletnej písomnej dokumentácie, iných sprostredkovaných 
informácií a vlastného skúmania. Obsahuje údaje o vývine a súčasnom 
stave jednotlivca, údaje o okolnostiach, ktoré mohli vývin a súčasný stav 
ovplyvniť, a napokon sú to rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré boli v danom 
prípade vykonané. Zahrňuje tiež príslušné nápravné či výchovné opatrenia, 
ich priebeh a výsledky. Jej súčasťou býva anamnéza, katamnéza, diagnóza 
a prognóza. V kazuistike ide vždy o to špecifické, jedinečné, individuálne. 
Takto chápaná prípadová štúdia sa uplatňuje najmä v diagnostickej, tera-
peutickej, poradenskej a výchovno-vzdelávacej praxi, ako aj v súvzťažnom 
vedeckom výskume, najmä ako východiskový podklad na tvorbu vedec-
kých hypotéz.

Podľa Šveca (1998) môže byť prípad jednotlivca kazuisticky spracova-
ný v niektorom z troch typov kazuistík: 

1.  Opis histórie prípadu (case history) - týka sa osobných údajov o vývine 
a živote jednotlivca, radenie informácií je zväčša chronologické, súvis-
lé a ucelené, špecifickým variantom tohto typu je tzv. životný príbeh, 
životná história (life story, life history). 

2.  Štúdium a rozbor prípadu (case study) - je vlastnou analýzou, vedec-
kým spracovaním prípadu, kde okrem funkcionálnych vzťahov z opisu 
sú aj relevantné determinačné vzťahy a kauzálne súvislosti, hypotézy, 
závery. 

3.  Komplexná kazuistika obsahuje aj opis histórie aj štúdium a rozbor 
prípadu. Z hľadiska kompletnosti informácií člení uvedený autor ka-
zuistiky na čiastkové a celkové, z hľadiska spracovania na kazuistiky 
voľné a spracované podľa plánu či vopred danej schémy a podľa účelu, 
ktorý kazuistika sleduje je možné hovoriť o tzv. klinickej, učebnicovej 
a časopiseckej kazuistike. Práve tento druh kazuistík je možné využiť 
didakticky v pedagogickom procese, o čom sa ešte zmienime v ďalšom 
texte.

Z hľadiska využiteľnosti v oblasti psychológie práce a organizácie ur-
čite stojí za zmienku fakt, že prípadová štúdia je v oblasti výskumu or-
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ganizácií a inštitúcií uplatňovaná veľmi často. Ide najmä o výskumy pra-
covných tímov, výskumy faktorov ovplyvňujúcich motiváciu jednotlivcov 
v kontexte pracovných tímov, vývojové fázy pracovných tímov či celých 
organizácií a firiem, výskumy zamerané na plánovanie a realizáciu orga-
nizačných zmien, výskumy organizačnej kultúry, a pod. Miovský (2006) 
uvádza, že práve táto kvalitatívna výskumná stratégia umožňuje pracovať 
s niečím, čo je prakticky pre výlučne kvantitatívne metódy vo výskume 
organizácií nedostupné. Znamená to pracovať s tým, že napr. vnímanie 
prostredia firmy a jeho vplyv na správanie zamestnancov smerom dovnút-
ra (medzi sebou) i smerom navonok (k svojim zákazníkom a partnerom) 
nie je dané súčtom jednotlivých častí, ale je to niečo, čo existuje iba ako 
celok, ktorý je niečím novým, niečím svojbytným, čo nie je možné skúmať 
tak, že tento celok rozdelíme na jednotlivé časti (pracovníkov) a tie bude-
me skúmať separovane.

Prípadové štúdie sú zamerané na hľadanie relevantných ovplyvňujú-
cich faktorov a na interpretáciu vzťahov. Ide o to, aby sa pre daný prípad 
dospelo k presným a hĺbkovým záverom. Je možné vyčleniť niekoľko apli-
kačných oblastí prípadových štúdií.

 Podľa prístupu môžeme rozlišiť prípadovú štúdiu ilustratívnu, de-
skriptívnu (poskytuje kompletný popis fenoménu), exploratórnu (má za 
cieľ preskúmať neznámu štruktúru prípadu a pôsobiace vzťahy, definovať 
hypotézy, otázky, alebo dokonca navrhnúť teóriu a pripraviť tak pôdu pre 
ďalší výskum), explanatórnu (podáva vysvetlenie prípadu tým, že rozvá-
dza jednotlivé príčinné reťazce, ktoré je možné v prípade identifikovať, 
pričom používa nejakú teóriu), testovaciu (má za cieľ pomocou navrhnutej 
teórie zdôvodniť mechanizmy, ktoré je možné v prípade identifikovať, ale 
dôraz je kladený na testovanie adekvátnosti teórie), evaluačnú (ide v nej 
predovšetkým o hodnotenie nejakého programu alebo intervencie na zá-
klade určitých hodnotových kritérií).

Stake (1995, in Hendl, 2005) rozlišuje tri typy prípadových štúdií: in-
trinsitnú, inštrumentálnu, kolektívnu. Intrinsitná prípadová štúdia sa venu-
je jedinému prípadu iba kvôli nemu samotnému, výskumník chce poznať 
práve tento prípad do hĺbky. Pri inštrumentálnej prípadovej štúdii ide o po-
rozumenie externých teoretických otázok (napr. porovnanie fungovania 
systému riadenia v malej firme a vo veľkej firme). Kolektívna prípadová 
štúdia znamená hĺbkové skúmanie viacerých inštrumentálnych prípadov, 
v ktorom ide o získanie detailného pohľadu na problematiku (napr. začle-
ňovanie ľudí s rôznorodou životnou históriou do pracovného procesu po 
dlhodobej nezamestnanosti).
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Prípadová štúdia – kvantitatívna či kvalitatívna stratégia?

Podľa Yina (1994) môže mať prípadová štúdia kvalitatívny ale aj kvan-
titatívny charakter.

V tejto súvislosti je možné uviesť názor Dismana (1993), že kvalita-
tívne a kvantitatívne metódy majú komplementárny charakter v systéme 
výskumu, pričom konštatuje, že kvalitatívny výskum pomáha porozumieť 
pozorovanému a kvantitatívny výskum testuje validitu toho porozumenia. 
Pre prípadovú štúdiu sú vhodné viac kvalitatívne metódy a techniky (najmä 
analýza dokumentov, zúčastnené pozorovanie, interview a pod.) než metó-
dy štatistické, aj keď aj tie sú v menšej miere využívané. Fakt, že prípadová 
štúdia nie je extenzívnou procedúrou a má určité obmedzenia v súvislosti 
s generalizáciou, však nebráni akceptovať prípadovú štúdiu ako samostatnú 
stratégiu, ale aj ako doplnenie štatistických šetrení, najmä v súvislosti s for-
mulovaním nových hypotéz či s určovaním nového smerovania výskumu.

Pre samotnú prípadovú štúdiu je však bližšie kladenie vedeckej otázky 
slovami objaviť, porozumieť, hľadať než slovami testovať, potvrdiť. Tak sa 
niektorí autori prikláňajú k opatrnejším vyjadreniam a zaraďujú prípadovú 
štúdiu do kategórie „prevažne kvalitatívne metódy“ (Švec,1998) či „v princí-
pe kvalitatívne skúmanie, ktoré má aj niektoré atribúty, ktoré pre kvalitatív-
ny výskum typické nie sú“ (Hendl,1997). Väčšiu jednoznačnosť zaradenia 
prípadovej štúdie medzi kvalitatívne prístupy nachádzame u Hamela (1993, 
s.39), ktorý uvádza, že „case study je v absolútnej harmónii s troma kľúčo-
vými slovami, ktoré charakterizujú kvalitatívne metódy: popis (describing), 
porozumenie (understanding), vysvetlenie, objasnenie (explaining)“.

Yin (1994) uvádza, že medzi jednotlivými výskumnými stratégiami 
neexistuje nejaká hierarchia – každá zo stratégií má svoje prednosti a ne-
dostatky, ktoré sú určené troma dimenziami:

1. typ výskumnej otázky,
2. kontrola okolností prebiehajúcich udalostí,
3. zameranie na súčasné alebo minulé udalosti.

Pokiaľ ide o prvú dimenziu – základná schéma typov výskumných otá-
zok znie kto, čo, kde ako a prečo. Štatistické skúmanie sa hodí napr. pre 
otázky kto, čo, kde, ako často, koľko, kedy nemáme kontrolu nad priebe-
hom udalostí a sledujeme súčasné udalosti. Experimentom odpovedáme na 
otázky typu prečo a ako o súčasných udalostiach s kontrolou ovplyvňu-
júcich faktorov. Pritom však nezahrňujeme kontext fenoménu. Prípadové 
štúdie sú najvýhodnejšou stratégiou, keď nás zaujímajú otázky prečo a ako 
pre daný problém, pričom nemáme kontrolu nad priebehom udalostí a za-
meriavame sa na prítomný fenomén v rámci jeho reálnych kontextov.
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Realizácia prípadovej štúdie

Tvorba a realizácia prípadovej štúdie ako výskumnej stratégie by sa 
mala pridržiavať určitého plánu (case study design). Jeho jednotlivé kroky 
sú podrobnejšie rozpracované viacerými autormi (Yin,1994, Hendl,1997, 
Hendl, 2005). V nasledujúcom texte budú len stručne naznačené hlavné 
problémové okruhy jednotlivých bodov plánu:

1. Definícia výskumnej otázky – patrí medzi najdôležitejšie kroky tým, že 
stanovuje priority výskumníkovej pozornosti a ovplyvňuje konceptuál-
ny rámec prípadovej štúdie.

2. Definícia prípadu – v zásade je prípadom určitý fenomén v určitom 
kontexte. Môže byť skúmaný jeden prípad (ide o p.š. jednoduchú) ale-
bo niekoľko obdobných prípadov (ide o p.š. mnohoprípadovú). Tak-
tiež môže ísť o štúdie s obsiahnutými (vnorenými) podprípadmi ale-
bo o štúdie bez vnorených podprípadov. Tieto typy sa môžu navzájom 
kombinovať. Jednoduché štúdie bez vnorených podprípadov nazývame 
holistické, využívané sú napr. v situáciách kritických prípadov testujú-
cich existujúcu teóriu, v extrémnych a jedinečných prípadoch, či v prí-
padoch, ktoré sú náhodne prístupné skúmaniu.

3. Výber – na rozdiel od kvantitatívnych výskumníkov, ktorí používa-
jú náhodný štatistický výber, pri výbere v prípadovej štúdii je nutné 
uvažovať účelovo a konceptuálne. Môže ísť o vopred danú štruktúru 
výberu, ale aj o postupné určenie výberovej štruktúry (tzv. theoretical 
sampling až po dosiahnutie tzv. teoretickej saturácie).

4. Metódy zberu dát – podľa Yina (1994, tiež Hendl, 2005) je možné v prí-
padovej štúdii využiť najmä nasledujúcich šesť zdrojov dát (a uplatniť 
trianguláciu): dokumentáciu aktuálnych udalostí, archívne záznamy, 
dotazovanie, neparticipatívne a participatívne pozorovanie, fyzické ar-
tefakty. Pri akomkoľvek zbere dát je nutné venovať pozornosť tomu, 
aby boli využité všetky možné zdroje dát, pokiaľ podávajú informácie 
o rovnakom súbore faktov, ktorý je daný otázkami.

5. Spôsob analýzy dát a tvorby záverov – v p.š. rozlišujeme dve všeobec-
né stratégie analýzy: a) opierame sa o teoretické tvrdenia, overujeme 
teóriu, b) získavame popis prípadu, pričom nie je k dispozícii žiadna 
teória, zistené údaje vzťahujeme k výskumnej otázke. Pri interpretácii 
dát zostáva výskumník otvorený nečakaným aspektom a hľadá v dá-
tach konfigurácie.

6. Správa o prípadovej štúdii – jej forma v zásade súvisí s tým, či ide 
o jednoprípadovú alebo mnohoprípadovú štúdiu. Okrem podrobného 
popisu organizácie záverečnej správy a štandardnej formy jej konci-
povania Yin (1994) rozlišuje 5 schém, ktoré je možné uplatniť pri pí-
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saní záverečnej správy o prípadovej štúdii, zohľadňujúc rozmanitosť 
výsledkov kvalitatívneho výskumu. Je to schéma lineárne-analytická, 
komparatívna, chronologická, inverzná a schéma štruktúry vhodnej 
pre návrh teórie. Cieľom správy je vykresliť a priblížiť prípad v jeho 
komplexnosti a umožniť čitateľovi kriticky posúdiť priebeh štúdie.

Realizácia prípadovej štúdie je činnosť vskutku náročná. „Dobrá prí-
padová štúdia“ má tieto kvality: 
a)  musí byť významná, 
b)  musí byť úplná, 
c)  musí zvažovať alternatívne pohľady, 
d)  musí prezentovať dostatok evidentnosti, aby čitateľ mohol vyvodiť 

vlastné závery. 

„Dobrý výskumník,využívajúci stratégiu prípadovej štúdie“ (good 
case study investigator) disponuje podľa Yina (1994, s.56) nasledujúcimi 
schopnosťami:
– je schopný položiť adekvátne otázky a interpretovať odpovede,
– je dobrý poslucháč a nie je zaťažený vlastnými presvedčeniami a pre-

koncepciami,
– je prispôsobivý a flexibilný, nové a neznáme situácie vníma ako 

výzvy,
– má pevne uchopenú problematiku, ktorá je predmetom jeho záujmu ,
– nie je predpojatý a jednostranný, vyznačuje sa senzitivitou a otvorenos-

ťou prijímať nové a alternatívne pohľady na problém.

Popri určitých výhradách voči prípadovej štúdii ako vedeckej výskumnej 
stratégii (ide najmä o problémy s dokazovaním príčinných súvislostí, problé-
my s možnosťou zovšeobecnenia na celú populáciu, ako aj o problém inter-
pretácie jedného prípadu, ktorá je zdrojom možných systematických chýb) 
má táto metóda nesporné výhody, ktoré sú opäť prevzaté od Yina (1994):

– prípadová štúdia slúži ako zdroj hypotéz,
– na prípade je možné aplikovať inovatívnu metódu,
– spochybňuje sa teória,
– iná teória sa naopak prípadom zaujímavo dokumentuje.

Case study - nielen výskumná stratégia 

Case study ako vyučovacia metóda je druhou najvýznamnejšou ob-
lasťou, v ktorej táto metóda nachádza svoje uplatnenie. Hartl (2000) ju 
charakterizuje ako didaktický postup využívaný najmä pri profesionálnej 
príprave dospelých, ktorým je možné doplniť alebo prípadne aj nahradiť 
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systematické štúdium teórie. Účastníkom vzdelávania je možné predložiť 
prípadové štúdie, ktoré sami riešia, alebo je možné prezentovať hotové vy-
riešené prípady s prípadným využitím záznamovej techniky. 

Ako metódu výučby zaviedla prípadové štúdie ako prvá Harvard Gra-
duate School of Business Administration. V súčasnosti sa využívajú najmä 
pri vzdelávaní manažérov a tvorivých pracovníkov. Ide o skutočné alebo 
vymyslené organizačné problémy. Jednotliví účastníci alebo malé skupinky 
tieto prípady študujú, snažia sa diagnostikovať situáciu a navrhnúť riešenie 
problému. Ak sú dobre pripravené, pomáhajú rozvíjať analytické myslenie, 
schopnosť diagnostikovať podstatu problému, schopnosť strategického roz-
hodovania, ako aj schopnosť nachádzať riešenia problémov a formulovať 
odporúčania pre prax. Ak sa prípadová štúdia týka konkrétnej situácie v ur-
čitom podniku v dostatočne vzdialenej minulosti, je možné konfrontovať 
analýzu a riešenie účastníkov vzdelávania so skutočným riešením problému, 
ktoré bolo zvolené v praxi, aj s jeho výsledkami. Táto metóda popri svojich 
nesporných výhodách naráža na dve veľké riziká – kladie totiž mimoriadne 
požiadavky na výber a prípravu dobrej prípadovej štúdie, ako aj na prípravu 
a schopnosti školiteľa – moderátora (Koubek, 1995, Kita, 1997).

Inú možnosť didaktického využitia prípadových štúdií je možné nájsť 
v podobe tzv. kazuistických seminárov, realizovaných v príprave (pregra-
duálnej aj postgraduálnej) tzv. pomáhajúcich profesií. Výsledky praktické-
ho poznania konkrétnych prípadov (poradenských, klinických, výchovných 
a pod.) sa šíria zvyčajne ústnym podaním medzi kolegami či študentami 
(Bačová, 2000). Určitou obdobou sú tzv. Balintovské skupiny, označované 
ako supervízna a výcviková metóda, využívané najmä v psychoterapii. Re-
alizujú sa ako stretnutia profesionálov, na ktorých účastníci predkladajú na 
posúdenie a na tzv. kazuistickú analýzu vlastné klinické prípady.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A JEJ VYUŽITIE VO VÝSKUME MOBBINGU 
NA PRACOVISKU

Cieľ výskumu – výskumná otázka

Cieľom výskumu je získanie informácií o názoroch, postojoch a skú-
senostiach zamestnancov jedného z odborov v štátnej správe v oblasti 
mobbingu ako negatívneho javu v pracovných vzťahoch.

Výskumná metodika a vzorka

Na respondentov - 61 pracovníkov jedného z odborov štátnej správy 
(čo je 91% z celkového počtu 66 zamestnancov tohto pracoviska, pričom 
pomer z hľadiska pohlavia je 71% žien a 29% mužov) - sme sa obrátili 
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so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii nášho výskumu, zameraného na 
problematiku mobbingu. 

Využili sme metodický postup, vychádzajúci zo zásad realizácie prípa-
dovej štúdie ako výskumnej metódy tak, ako ju popisujeme v predchádza-
júcej časti nášho príspevku. Pri realizácii tohto výskumu sme upustili od 
požiadavky zisťovať akékoľvek identifikačné údaje o respondentoch, na-
koľko to bola výslovná žiadosť zo strany respondentov, ktorej nesplnenie 
by znemožnilo realizáciu výskumu a minimalizovalo už aj tak veľmi nízku 
motiváciu respondentov participovať na výskume s takýmto zameraním. 
Napriek ubezpečeniu o anonymite a o využití získaných poznatkov výluč-
ne na výskumné účely, bolo možné v správaní respondentov a napokon aj 
v samotnom vypracovaní prípadových štúdií evidentne badať obavy zo 
zneužitia informácií. 

V úvode sme respondentov oboznámili s pojmom mobbing a v súlade 
so súčasnou odbornou terminológiou sme uviedli nasledujúcu definíciu:

Mobbing – definujeme ako situáciu, keď jeden alebo viacerí jednotliv-
ci nepretržite počas určitého obdobia pociťujú, že sú terčom negatívnych 
činov (psychického terorizovania, šikanovania, intrigovania a pod.), ktoré 
aktívne s cieľom poškodiť obeť používa jedna alebo viac osôb – kolegov 
(v prípade nadriadeného hovoríme o bossingu), pričom je obtiažne sa voči 
takémuto správaniu brániť. Za mobbing nepovažujeme, ak sa takéto sprá-
vanie (incident) vyskytne iba raz. Takéto správanie môže poškodiť povesť 
postihnutého, znížiť jeho sebaúctu, spôsobiť škody na jeho psychickom 
i fyzickom zdraví. Môže mať vplyv na pokles jeho pracovnej výkonnosti, 
v neposlednom rade sa znižuje tiež jeho subjektívna pohoda na pracovisku 
aj v súkromí, dokonca môže viesť až k samovražde obete (štatistiky uvá-
dzajú, že cca 20% z celkového počtu samovrážd súvisí s mobbingom na 
pracovisku).

Podľa odhadov sa obeťami mobbingu na pracovisku ročne stáva 10-15% 
pracujúcej populácie. Podľa prieskumu agentúry MVK sa s mobbingom na 
pracovisku stretla približne 1/3 obyvateľov Slovenska (údaj z 18.7.2006).

Po úvodných informáciách o problematike mobbingu sme responden-
tom predložili prípadovú štúdiu – popis konkrétneho prípadu z reálneho 
života, ktorý je ukážkou prejavov mobbingu na pracovisku. Do uvedenej 
podoby sme tento prípad spracovali pre potreby nášho výskumu:

Pani Jarmila je zamestnankyňou štátnej služby a pracuje na jednom 
z odborov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dĺžka jej pracovného 
pomeru v organizácii presahuje 10 rokov. Práve na tomto odbore odpra-
covala najviac z tohto času. Jej problémy na pracovisku začali cca pred 
2 rokmi, keď ako jediná z odboru začala študovať externe na vysokej škole 
za účelom zvýšenia si kvalifikácie. Jej vtedajší (a zároveň súčasný) pria-
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my nadriadený – vedúci odboru, ktorý práve nastúpil na svoje pracovné 
miesto, nebol jej štúdiom nadšený a dával jej to najavo. Po istom čase po-
žiadal riaditeľa úradu o jej presun na iný odbor na základe zdôvodnenia, 
že pani Jarmila je na svojom doterajšom pracovnom mieste nepotrebná. 
Možno by bolo všetko v poriadku, keby pri najbližšej reorganizácii na uve-
denom úrade nebola pani Jarmila preložená na pôvodný odbor s tým istým 
vedúcim pracovníkom. Ten svoje správanie voči nej nezmenil. Jej štúdium 
na vysokej škole, kvôli ktorému občas čerpala pracovné voľno, považo-
val za nepotrebné, nespravodlivé voči jej kolegom a aj za príčinu toho, že 
nepodáva požadovaný pracovný výkon. V skutočnosti však jej pracovné 
výsledky ani vzťahy s kolegami tomu vôbec nenasvedčovali, práve naopak, 
boli na veľmi dobrej úrovni. Nepríjemné narážky zo stany nadriadeného 
voči pani Jarmile boli spočiatku len „medzi riadkami“, no časom prešli do 
otvorených osobných útokov, ponižovania pred kolegami, zdôrazňovania, 
akou je pani Jarmila pre kolegov „hrozbou“. Zatajoval pred ňou informá-
cie nevyhnutné pre jej prácu, podsúval jej najťažšie prípady, prideľoval jej 
aj také úlohy, ktoré nezodpovedali jej náplni práce ani kvalifikácii, syste-
maticky ju slovne napádal, ignoroval jej návrhy na zlepšenie práce, kritiku 
z oblasti práce prenášal aj do jej súkromného života, šíril o nej klebety 
a v neposlednom rade ju hodnotil ako najhoršiu pracovníčku, čo malo za 
následok okrem iného aj najnižšie odmeny v rámci odboru.

Situáciu si po istom čase všimli aj kolegovia pani Jarmily, no napriek 
tomu, že s ňou mali dobré vzťahy a vážili si ju ako skúsenú a kvalitnú pra-
covníčku, nikto z nich sa na obhajobu pani Jarmily nepostavil.

Pani Jarmila je stále na tom istom pracovnom mieste, lebo samotná 
práca ju napriek všetkému stále baví a iných pracovných príležitostí tiež 
nie je nazvyš. Všetky uvedené okolnosti na pracovisku však spôsobili zhor-
šenie jej zdravotného stavu, čo má za následok častejšie odchody z práce 
z dôvodu práceneschopnosti. Keď je situácia psychicky veľmi náročná, 
alebo si to vyžadujú študijné povinnosti, pani Jarmila je nútená čerpať 
neplatené voľno.

Návod na písomné vypracovanie prípadovej štúdie pre respondentov: 

Pozorne si prečítajte predloženú prípadovú štúdiu a pokúste sa písomne 
a anonymne odpovedať na nasledujúce otázky. Pokúste sa, prosím, o čo 
najpravdivejšie a podľa možnosti podrobné odpovede.

1. Ako by ste sa správali, keby ste sa ocitli v situácii pani Jarmily?
2. Ako by ste sa správali, keby ste boli v situácii kolegu/kolegyne pani 

Jarmily?
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3. Máte vlastnú osobnú skúsenosť s takým správaním kolegu/-ov alebo 
nadriadeného na vašom súčasnom pracovisku, ktoré je možné označiť 
pojmom mobbing? Ak áno, uveďte prosím, o aké mobbingové stratégie 
ide.
 
Vyhodnotenie výsledkov a ich interpretácia

Písomné odpovede (vypracované prípadové štúdie) sme podrobili kva-
litatívnej analýze, výsledkom ktorej bolo vytvorenie nasledujúcich kate-
górií. Frekvenciu výskytu jednotlivých odpovedí sme vyjadrili v %, no 
ich súčet obvykle prevyšuje 100%, nakoľko respondenti zväčša uvádzali 
viaceré možnosti v oblasti názorovej i v oblasti preferovaných stratégií 
správania.

A. Preferované stratégie riešenia mobbingu na pracovisku z pozície 
potenciálnej obete a dôvody vedúce k preferovanému spôsobu rie-
šenia uvedenej situácie.

 V prípade, že by sa zamestnanci skúmanej organizácie ocitli v pozícii 
obete mobbingu, preferované stratégie riešenia tejto situácie by boli na-
sledujúce:

a)  aktívne konštruktívne stratégie:

1.  Rozhovor s agresorom (mobberom) uviedlo 33% respondentov. 
Obsah rozhovoru by sa pokúsili zamerať na zistenie konkrétnych 
dôvodov správania sa mobbera, komunikovanie požiadavky na 
zmenu takéhoto správania a poukázanie na to, že to považujú za 
nepríjemné (objavil sa aj názor, „obhajujúci“ mobbera, ktorý si 
možno nie je vedomý neadekvátnosti svojho správania a takýto 
rozhovor by mu poslúžil ako spätná väzba, ktorá mu inak chýba, 
„možno by mu to pomohlo, aby sa stal empatickejším voči iným 
ľuďom“). V rozhovore s mobberom by podľa respondentov mali 
byť mobbovaným požadované vecné a argumentami podlože-
né dôkazy o tom, že pracovné povinnosti si neplní v súlade so 
stanovenými predpismi, určenou pracovnou náplňou a v poža-
dovanej kvalite. Niekoľkí respondenti uviedli aj nevyhnutnosť 
upovedomiť nadriadeného v úlohe mobbera, že nemajú záujem 
o jeho pracovnú pozíciu, teda nie sú preň ohorozením.

2.  Rozhovor s priamym nadriadeným mobbera, resp. so zamestná-
vateľom, uviedlo 30% respondentov.

3.  Využitie zákonnej normy by preferovalo 65% zamestnancov, 
z toho 45% by sa odvolalo na Zákonník práce a volilo by stra-
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tégiu podania sťažnosti zamestnávateľovi. Len 7% (!) uviedlo 
ako oporu v takejto situácii tzv. antidiskriminačný zákon, v SR 
platný od roku 2004, ktorý ako prvý v histórii SR legislatív-
ne upravuje prejavy správania, označované ako diskriminácia 
a porušovanie zásady o rovnakom zaobchádzaní, pričom pod 
diskrimináciou sa tu rozumie aj obťažovanie na pracovisku, čo 
je vlastne synonymum pojmu mobbing (Zákon č. 365/2004 Z.z. 
O rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou). 

 5% respondentov by sa pokúsilo nájsť pomoc v „nejakej“ inštitúcii, kto-
rá sa zaoberá takýmito prípadmi. Nebola konkretizovaná žiadna štát-
na ani mimovládna organizácia – informovanosť, napr. o Slovenskom 
stredisku pre ľudské práva, či o občianskom združení Pomoc obetiam 
násilia, ktoré poskytujú právne aj psychologické poradenstvo práve v ta-
kýchto prípadoch, zrejme nie je veľmi rozšírená, aj keď je to pomerne 
zarážajúce, ak si uvedomíme, že respondenti pracujú s takou klientelou, 
kde by tieto informácie mali patriť do ich profesionálnej výbavy. 

 Iba 3% respondentov by hľadali oporu v tzv. Etickom kódexe pracov-
níka štátnej služby, ktorý nie je v pravom slova zmysle zákonnou nor-
mou, ale len odporúčanou podnikovou, resp. organizačnou smernicou, 
týkajúcou sa úpravy správania v rôznych oblastiach pracovného živo-
ta tak, aby bolo „v súlade s dobrými mravmi“, všeobecnými etickými 
princípmi spoločenského spolužitia a základnými ľudskými právami. 
Zrejme formálne zavedenie etických kódexov bez súbežne prebiehajú-
cich aktivít zameraných na interiorizáciu jeho zásad a vytvorenie tzv. 
etického povedomia u všetkých zamestnancov neprinieslo zatiaľ oča-
kávaný a jeho tvorcami zamýšľaný efekt.

 Hľadanie pomoci v situácii ohrozenia nejakou formou mobbingu vý-
lučne zákonnou cestou bez bližšej konkretizácie uviedlo 6% respon-
dentov. 3% uviedli, že by sa určite pokúsili nejako svoju situáciu riešiť, 
ale sú úplne bezradní, pokiaľ ide o konkrétny postup, ktorý by zvolili, 
aby ďalšiemu mobbingu zabránili.

b)  aktívne nekonštruktívne stratégie:

 Do tejto kategórie sme zaradili odpovede tých respondentov (11%), 
ktorí by pred hľadaním konštruktívneho spôsobu riešenia, sme-
rujúceho nielen k zlepšeniu ich osobnej situácie, ale aj k náprave 
mobberovho správania a teda prevencii ďalších negatívnych či-
nov, uprednostnili radšej únikovú stratégiu, t.j. buď by určitú dobu 
vyčkávali, a potom by si hľadali iné zamestnanie, alebo by zmenu 
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pracoviska výpoveďou realizovali okamžite pri prvých náznakoch 
takéhoto správania voči svojej osobe. Ako určitý paradox vyznieva 
fakt, že popri veľkých obavách zo straty zamestnania (ako hlavného 
argumentu na zdôvodnenie stratégie „neriešenia“ pri problémoch 
s mobbingom zo strany nadriadeného a preferovaní stratégie zdr-
žania sa akýchkoľvek prejavov pracovnej nespokojnosti) sú respon-
denti relatívne pohotoví radšej sa dobrovoľne svojho zamestnania 
vzdať, než by mali za svoje práva aktívne „zabojovať“. 

c)  pasívne stratégie: 

 Do tejto kategórie sme zaradili 7% respondentov, ktorí sa vyjadrili, 
že by túto situáciu vôbec neriešili, radšej by trpeli a dúfali, že sa to 
nejako vyrieši bez ich zásahu či aktivity. 

 Respondentmi uvedené aktívne stratégie v zásade úzko korešpon-
dujú s odporúčaniami, ktoré je možné nájsť v odbornej literatúre. 
V riešených prípadových štúdiách sa neobjavila iba stratégia orien-
tácie na hľadanie sociálnej opory a to prioritne na pracovisku, kde 
nie je vylúčené, že v podobnej situácii obete sa môže nachádzať 
aj niektorý z kolegov, prípadne v rodine, či okruhu priateľov, ktorí 
môžu postihnutému poskytnúť možnosť získať nadhľad nad situá-
ciou a podporu pri neľahkých krokoch, nutných k vyriešeniu takejto 
situácie.

Uvedené 3 kategórie preferovaných stratégií správania sa respondentov 
v prípade, že by boli obeťami mobbingu zo strany nadriadeného, boli pod-
ložené rôznymi zdôvodneniami. S istou dávkou generalizácie je možné 
špecifikovať najmä tieto: stratégiu aktívne sa pokúsiť o nápravu nevhod-
ného správania zo strany nadriadeného voči podriadenému zdôvodňujú 
respondenti potrebou sankcionovať tých, ktorí sa o prácu „nemusia báť, 
a preto si robia, čo chcú“, aby si uvedomili, že zákony a pravidlá slušného 
zaobchádzania sú rovnako platné pre nich tak, ako pre radových zamest-
nancov. Druhým najčastejším dôvodom je argument „prečo by mali trpieť 
nevinní“ a tretím „uvedenie vecí na pravú mieru“, kde respondenti pripúš-
ťajú možnosť, že k mobbingu dochádza z dôvodu dezinformácií a mylných 
presvedčení mobbera. 

Najfrekventovanejším zdôvodnením pasívnej stratégie, resp. neriešenia 
situácie je jednoznačne strach zo straty zamestnania. Druhým najčastejšie 
uvádzaným dôvodom je skepsa vo vzťahu k možnosti pozitívneho vyrie-
šenia prípadu (t.j. dosiahnutie spravodlivosti vo vzťahu k obeti, sankcie vo 
vzťahu k páchateľovi a prevencie takýchto podôb správania vo vzťahu ku 
všetkým zamestnancom v organizácii v budúcnosti).



100

Katarína Fuchsová

B. Preferované stratégie riešenia mobbingu na pracovisku z pozície  
potenciálneho svedka – kolegu obete a dôvody vedúce k preferova-
nému spôsobu riešenia uvedenej situácie

 Najskôr by sme mohli začať tým, či sa zamestnanci tohto úradu vôbec 
hlásia k názoru, že kolegom v takejto situácii je potrebné pomáhať. Na 
základe analýzy vypracovaných prípadových štúdií sme získali takýto 
záver: 14% sa k tomuto problému vôbec nevyjadrilo, 9% sa priklonilo 
k názoru, že by asi situáciu obete ignorovali, ak by sa ich to priamo 
netýkalo a svoje rozhodnutie zdôvodnili tými istými argumentmi, ako 
v prípade, že by boli pasívni aj ako obete – strach zo straty zamestna-
nia a nedôvera vo vyriešenie prípadu. Pritom pridávajú ešte názor, že 
v dnešnej dobe je lepšie riadiť sa presvedčením „čo Ťa nepáli, nehas“ 
a eliminovať vlastné riziká, lebo „ktovie koho má mobber za sebou“. 
Uviedli tiež argument, že by sa obávali, že svojím vstupovaním do 
problému by mohli obeti ešte viac uškodiť, prípadne by mali pocity 
viny, ak by obeti nedokázali adekvátne pomôcť a poradiť.

 Väčšina respondentov sa však priklonila k názoru, že by sa obeti snažili 
pomôcť, a to v podobe nasledujúcich stratégií:
1. Obhajoba obete pred agresorom (45%) bola najčastejšie uvádza-

ná stratégia, avšak podmieňovaná dobrými a korektnými vzťahmi 
s obeťou. O niečo menej „humanisticky“ vyznieva zdôrazňovanie 
túžby po pomste mobberovi, ktorá bola prejavená intenzívnejšie než 
skutočná túžba pomôcť obeti.

2.  Osobná psychická podpora obeti (26%) 
3. Iniciovanie zapojenia ostatných kolegov do hľadania spôsobu po-

moci obeti (19%) 
 V oboch uvedených stratégiách rezonujú argumenty na ich zdôvodne-

nie v zmysle zdôrazňovania kolegiality a dôležitosti dobrých vzťahov 
na pracovisku, ktoré v neposlednom rade ovplyvňujú aj pracovný vý-
kon všetkých zúčastnených. Dôraz je tiež kladený na uvedomenie si 
širších kontextov mobbingu a pomoc je tak chápaná ako preventívna 
stratégia, zameraná na elimináciu takéhoto správania mobbera voči 
ktorémukoľvek inému kolegovi v budúcnosti.

C. Osobná skúsenosť respondentov s prejavmi mobbingu na konkrét-
nom pracovisku

 V tejto časti analýzy sme sa zamerali na informácie o prípadných osob-
ných skúsenostiach respondentov s prejavmi mobbingu na uvedenom 
pracovisku. Pokiaľ ide o posúdenie závažnosti tohto javu a jeho pre-
javov, prevažnou časťou respondentov (65%) je mobbing vnímaný ako 
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skutočný problém na uvedenom pracovisku, je považovaný za nežadúcu 
„súčasť firemnej kultúry“, pričom je spojený s vysokou mierou bezrad-
nosti, pokiaľ ide o jeho riešenie. Za jeho hlavné príčiny sú považované: 
strach zo straty zamestnania, narušené pracovné vzťahy (závisť, kle-
bety, „donášanie“), neschopnosť vedúceho riadiť kolektív, nesprávny 
výber zamestnancov (vrátane vedúcich pracovníkov). To korešponduje 
s teóriou hlavných „spúšťačov“ mobbingu, uvádzaných v odbornej lite-
ratúre, kde sa nachádzajú nasledujúce príčiny: nedostatočná kvalifiká-
cia a spôsobilosť pre vedenie ľudí, permanentný tlak na zvyšovanie vý-
konov, organizačná kultúra s nízkou úrovňou etiky, strach pred stratou 
zamestnania, závisť a „konkurenčné vzťahy“, nedostatok tolerancie, 
štruktúra osobnosti zúčastnených aktérov a pod. 

 35% respondentov uvádza, že sú aktuálne priamymi svedkami mobbin-
gu a 10% (6 osôb) sa cíti byť obeťou mobbingu. Nikto z týchto res-
pondentov však neuviedol ďalšie informácie. Pri spätnej analýze prípa-
dových štúdií „reálnych obetí“ rezonuje výrazný príklon k stratégiám 
riešenia prostredníctvom zákonnej úpravy, ale v troch prípadoch aj 
stratégie únikové – odchod z organizácie, brzdený strachom z prípad-
nej nezamestnanosti a tiež nedôvera v pozitívne vyriešenie problému. 
Ako príčiny mobbingu sú zdôrazňované zlé medziľudské vzťahy a ne-
vhodná personálna politika.

 Iný názor má 30% zamestnancov a uvádza, že sa nikdy nezaoberali to-
uto problematikou, a teda sa nevedia vyjadriť k tomu, či je to problém 
aj na tomto pracovisku. Zaznamenali sme aj názor, že: „táto problema-
tika je nepodstatná a nie je potrebné sa ňou zaoberať. Problém nie je 
v tom, kto mobbing pácha, ale v tom, že si za to môžu ľudia sami a že 
sa nebránia. Máme dostatok zákonov a nariadení, vytvorených na to, 
aby každý vedel, ako sa má na pracovisku správať. Okrem toho, máme 
zákony a pravidlá, prostredníctvom ktorých sa môžeme obhajovať. 
Celý problém „vykorenenia“ mobbingu vidím v tom, že sa ľudia začnú 
skutočne zaujímať o to, čo môžu a čo nemôžu na pracovisku robiť, a to 
podľa morálnych a legislatívnych ustanovení“.

ZÁVER

Pri snahe o zhrnutie výsledkov riešenej prípadovej štúdie v organizácii 
štátnej správy vystupujú do popredia nasledujúce fakty: 65% zamestnan-
cov považuje situáciu v oblasti mobbingu v danej organizácii za závažnú, 
10% sa dokonca cíti byť priamou obeťou takéhoto správania. Za hlavné 
príčiny mobbingu v tejto organizácii zamestnanci považujú strach zo stra-
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ty zamestnania, narušené pracovné vzťahy (závisť, klebety, „donášanie“), 
neschopnosť vedúceho riadiť kolektív, nesprávny výber zamestnancov 
(vrátane vedúcich pracovníkov). Preferovanými stratégiami správania 
z pozície potenciálnej obete sú najmä aktívne konštruktívne stratégie (roz-
hovor s mobberom, hľadanie nápravy zákonnou cestou, ktorá je však málo 
konkretizovaná), ale vyskytli sa aj pasívne stratégie, odôvodňované stra-
chom zo straty zamestnania a skepsou vo vzťahu k možnostiam pozitív-
neho vyriešenia situácie. Preferované stratégie správania z pozície poten-
ciálneho svedka mobbingu na pracovisku sú orientované na pomoc obeti 
rovnakou mierou ako na potrestanie páchateľa. Prekvapujúcim výsledkom 
je pomerne nízke právne vedomie, resp. nízka úroveň vedomostí zamest-
nancov štátnej správy o možných zákonných postupoch riešenia tohto ne-
gatívneho javu na pracovisku.
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