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Abstrakt: Príspevok obsahuje teoretické spracovanie problematiky mobbingu (de-
finícia, výskyt, formy, príčiny a faktory, aktéri, fázy, následky, prevencia a elimi-
nácia mobbingu, mobbing a zákon) a výsledky prieskumu v jednom slovenskom 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Definícia mobbingu

Mobbing možno definovať ako násilnú formu zaobchádzania s ľuď-
mi odohrávajúcu sa na pracovisku (šikanovanie na pracovisku) s cieľom 
spôsobiť určitej osobe nejakú škodu (ublížiť, ponížiť, zničiť). Konečným 
cieľom je vyštvanie zamestnanca postupným znepríjemňovaním pracovnej 
situácie.

Názov je odvodený z angl. „to mob“, čo v preklade znamená napadnúť, 
prepadnúť, dotierať, útočiť, vrhať sa na niekoho (Hirigoyenová, 2001).

Tento pojem zaviedol rakúsky etológ Konrad Lorenz. Označoval ním 
útok skupiny zvierat na votrelca, ktorý vstúpil do ich teritória. Na ľudské 
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správanie ho aplikoval švédsky vedec nemeckého pôvodu Heinz Leymann 
v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Najčastejší je mobbing medzi spolupracovníkmi, ale môže ísť aj o uplat-
ňovanie násilia voči pracovníkovi zo strany šéfa (tzv. bossing) alebo voči 
šéfovi zo strany podriadených (tzv. staffing). 

O mobbingu sa hovorí až vtedy, keď sa na niektorú osobu útočí pravi-
delne, systematicky a dlhšiu dobu. Obvykle sa uvádza aspoň raz za týždeň 
a aspoň pol roka (Horváth, 2001; Provazník, 2002). Nejde tu o jednorazové 
konflikty alebo nedorozumenia.

Mobbing sa týka skôr situácie, keď násilie uplatňuje skupina ľudí voči 
jednému pracovníkovi. Ak ide o násilie na pracovisku medzi dvoma ľuď-
mi, používa sa pojem bullying.

Výskyt mobbingu

Podľa rôznych prieskumov sa s mobbingom stretla asi polovica z nás 
a trpí ním 4 – 8% populácie.

Výsledky štúdie realizovanej v Európskej únii (www.agency.osha.
eu.int) poukazujú na to, že počas obdobia 12 mesiacov roku 2000 bolo obe-
ťami šikanovania na pracovisku 9% zamestnancov (12 miliónov osôb).

Podľa nemeckých štatistík sa mobbing vyskytuje najviac medzi rovna-
ko postavenými osobami, kolegami (44% prípadov), nadriadený je mobbé-
rom v 37% prípadov, podriadený v 9% prípadov a v 10% mobbuje nadria-
dený aj kolegovia (Šípošová, 2006).

Podľa rôznych výskumov sa mobbing najčastejšie vyskytuje v typic-
kých hierarchických organizáciách, ako sú armáda, polícia, zdravotníctvo, 
štátny aparát, ale aj v školstve (Reháková, 2001). Výskyt mobbingu je čas-
tejší vo väčších firmách ako v malých spoločnostiach.

Formy mobbingu 

Aktivity, ktorými sa mobbing uskutočňuje, boli podľa H. Leymana 
charakterizované nasledovne (Výrost – Slaměník, 2001):

1. ovplyvňovanie schopnosti obete komunikovať,
2. ovplyvňovanie možnosti obete udržiavať sociálny kontakt,
3. útoky na sociálnu dôstojnosť,
4. ovplyvňovanie pracovnej pozície obete,
5. ohrozovanie fyzického zdravia obete.

Mobbujúce útoky môžu mať rôznu formu: zazeranie, kričanie, nadá-
vanie, fyzická agresivita, urážanie, ironické poznámky o výzore a schop-
nostiach, neustála kritika a výčitky, ohováranie, ignorovanie, vylučovanie 



32

Ľuba Končeková

z kolektívu, sabotovanie práce mobbovanej osoby, znepríjemňovanie pra-
covných podmienok, prideľovanie poškodzujúcich úloh (napr. nesplni-
teľných či nezodpovedajúcich pracovnému zaradeniu alebo naopak príliš 
jednoduchých, spochybňujúcich schopnosti človeka), manipulácia s infor-
máciami bezpodmienečne potrebnými k práci (ich zadržiavanie, falšova-
nie alebo skresľovanie), sexuálne obťažovanie, fyzické útoky. Všetko to 
zabraňuje mobbovanému človeku (obeti) dobre vykonávať svoju prácu 
a mobbujúci (mobber) dosiahne svoj cieľ – zámerné poškodenie, znemož-
nenie, prípadne vyštvanie človeka z pracoviska.

Muži a ženy mobbujú odlišne (Reháková, 2001):

1. Muži používajú urážky, vulgárne vtipy a nadávky, vyhrážanie, fyzické 
ohrozovanie, prideľovanie nezmyselných úloh, zadávanie nesplniteľ-
ných termínov, zadržiavanie informácií.

2. Ženy používajú vysmievanie, ohováranie, nepravdivé chýry, kritizova-
nie, izolujú obeť od druhých, použijú tretiu osobu ako mobbera, po-
škodzujú predmety, na ktorých obeti záleží, sústavne kritizujú prácu 
obete.

Príčiny a faktory mobbingu 

Spúšťacím podnetom mobbingu je skoro vždy konflikt (osobný alebo pra-
covný), ktorý sa neriešil, alebo nevyriešil. Samozrejme, nie každý konflikt 
vedie k mobbingu. Rozhodujúcim faktorom je pracovná klíma. Určitú rolu 
tu zohráva osobnosť prípadného mobbera a osobnosť potenciálnej obete.

Druhým typom je šikanovanie, pri ktorom obeť nie je zapojená do kon-
fliktu, avšak náhodou je v situácii, v ktorej páchateľ použije svoju agresiu 
(www.agency.osha.eu.int). 

B. Huberová (1995) uvádza faktory, ktoré sa môžu podieľať na vzniku 
mobbingu:

– stres z preťaženia alebo zlej organizácie (tlak času a prehnané požia-
davky),

– jednotvárnosť a nuda,
– zlý štýl riadenia (liberálny aj autoritatívny),
– konkurenčný tlak a strach z nezamestnanosti.

Medzi faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť šikanovania, patria 
(www.agency.osha.eu.int):

– organizačná kultúra, ktorá odpúšťa šikanovanie, alebo ktorá nie je 
schopná uznať šikanovanie za problém,
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– náhla organizačná zmena, neisté zamestnanie, slabé vzťahy medzi za-
mestnancami a manažmentom a nízka spokojnosť s riadením,

– slabé vzťahy medzi kolegami,
– extrémne vysoké požiadavky na prácu,
– nedostatky v zamestnaneckej politike a nedostatočné spoločné hodno-

ty,
– všeobecne zvýšená úroveň stresu pri práci,
– konflikt záujmu.

Okrem toho môže šikanovanie narásť v dôsledku individuálnych a si-
tuačných faktorov, napr. v dôsledku diskriminácie, osobných problémov 
a užívania alkoholu či iných drog.

M. Vargová (2003) zhrnula výsledky analýz príčin mobbingu. Zara-
ďuje tu:

– nedostatočnú kvalifikáciu na vedenie ľudí (autokratický štýl riadenia),
– nízku schopnosť vyrovnať sa s konfliktom,
– permanentný tlak na zvyšovanie výkonov a znižovanie nákladov,
– firemnú kultúru s nízkou úrovňou etiky,
– nedostatky vo vnútropodnikových štruktúrach,
– strach pred stratou zamestnania (napätá ekonomická situácia),
– závisť a konkurenčné vzťahy (konkurenčné myslenie),
– podstatné rozdiely v prístupe (odlišný meter), resp. nedostatok toleran-

cie,
– deštruktívne zaobchádzanie s chybami či omylmi,
– štruktúru osobnosti mobbovaného.

Aktéri mobbingu

Aktérmi mobbingu sú mobbéri (páchatelia mobbingu) a obete.

Mobberom sa môže teoreticky stať ktokoľvek, ak má dojem, že z osob-
ného alebo pracovného konfliktu vyšiel s poškodenou cťou. Často však 
mobberi majú aj isté osobnostné črty – nezrelosť, vlastné pocity menejcen-
nosti, neistotu štylizovanú do prehnanej suverénnosti, sklon odreagovať 
vlastné vnútorné tlaky na niekom inom, kto je preukázateľne slabší, auto-
ritatívnosť, nízku toleranciu k čomukoľvek odlišnému. Mnoho mobberov 
patrí do skupiny sociopatov, ľudí neuznávajúcich nič iné než svoje vlastné 
pravidlá a zákon silnejšieho. Potenciálnymi mobbermi sú tiež tzv. karieris-
ti (snažia sa presadiť na úkor druhých).



34

Ľuba Končeková

M. Hirigoyenová (2001) uvádza tieto charakteristiky páchateľa mobbin-
gu:

– pripisuje vlastnej osobe grandiózny význam,
– pociťuje potrebu, aby ho celé okolie obdivovalo,
– namýšľa si, že má mimoriadny úspech a neobmedzenú moc,
– nahovára si, že je unikátny a nenapodobiteľný,
– často druhým závidí ich schopnosť vychutnať si život a spoločenskú 

obľúbenosť,
– myslí si, že si môže čokoľvek dovoliť,
– zneužíva na dosiahnutie svojich cieľov iných,
– chýba mu cit, nie je schopný vcítiť sa do pocitov iných, správa sa aro-

gantne.

Páchateľov mobbingu možno rozdeliť do troch skupín (Huberová, 
1995): 

1. strojcov,
2. náhodných páchateľov (po nevyriešenom konflikte), 
3. spoluúčastníkov (aktívne podporujú strojcu, alebo sa pasívne prizera-

jú).

Obeťou sa tiež môže stať ktokoľvek. Obzvlášť ohrozené sú však nasle-
dujúce kategórie ľudí (Huberová, 1995):

1. osamotení (jedna žena medzi mužmi, jeden muž medzi ženami),
2. úspešní,
3. nápadní (ľudia, ktorí sa nejako odlišujú od skupinových štandardov, 

napr. rasou, náboženstvom, sexuálnou orientáciou, telesnou chybou, 
talentom, inteligenciou a pod.),

4. noví.

Svedkovia (pozorovatelia) mobbing vidia, ale doňho nezasahujú a tým 
ho vlastne podporujú.

Muži a ženy mobbujú i stávajú sa obeťami mobbingu rovnakou mierou. 
Pri mobbovaní sa obmedzujú zväčša na obete rovnakého rodu (ženy sú 
však mobbované aj mužmi).

Fázy mobbingu 

Mobbing prebieha v určitých fázach. Pre každú z nich je charakteristic-
ký určitý štýl správania či zaobchádzania s obeťou mobbingu zo strany jej 
okolia a určité prežívanie a správanie obete.
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P. Beňo (2003), M. Vargová (2003), H. J. Kratz (2005) a iní autori uvá-
dzajú 4 fázy mobbingu:

1. Vznik konfliktu
 Po počiatočnom konflikte sa postihnutá osoba stáva terčom drobných 

posmeškov a kanadských žartíkov jedného alebo niekoľkých kolegov, 
ktoré ju zneistia.

2. Nástup psychického teroru
 Ak sa konflikt nevyrieši konštruktívne, zmenia sa ojedinelé zákernosti 

na systematický, cielený psychický teror. Postihnutá osoba je zatlače-
ná do roly obete a je vydaná napospas nepretržitým útokom mobbera 
alebo mobberov. Odrazí sa to v zhoršenom duševnom a telesnom stave 
obete. Obeť to často rieši krátkodobými absenciami. Dostáva sa stále 
viac do defenzívy. 

3. Prípad sa stáva oficiálnym
 Nadriadení sa dozvedia o sporoch medzi zamestnancami, lebo tie sa 

prejavia už aj v poklese pracovného výkonu všetkých. Obeť mobbingu 
už nie je schopná pracovať naplno (je psychicky a fyzicky zdeptaná, 
dopúšťa sa chýb, nepodáva požadovaný výkon, často chýba v zamest-
naní) a mobber tiež plytvá časom a energiou na ďalšie útoky. Nadriade-
ní väčšinou pripisujú vinu obeti. 

4. Vylúčenie obete z kolektívu 
 Obeť mobbingu dostáva prívlastok problémová osoba. V snahe zbaviť 

sa problému pristupujú nadriadení k radikálnemu riešeniu – nepoho-
dlného pracovníka (obete mobbingu) sa chcú zbaviť. Väčšinou je obeť 
nútená, aby odišla sama (buď aby dala výpoveď alebo aby odišla tzv. 
„na dohodu“). Obeť má potom vzhľadom na svoje psychické problémy 
spôsobené mobbingom väčšinou malú šancu nájsť si iné zamestnanie.

Následky mobbingu 

Následky mobbingu sa prejavujú v spoločnosti, vo firme, aj u samotnej 
obete mobbingu.

1.  Následky pre spoločnosť sa dajú vyjadriť peňažne – spočívajú v strate-
nej pracovnej sile a stratenom pracovnom čase.

2.  Následky pre firmu sú jednak vo forme nákladov na dlhodobé alebo 
opakované práceneschopnosti, jednak vo forme zhoršeného psycho-
sociálneho prostredia v celej firme (s dopadom na vyššiu výmenu za-
mestnancov, nedostatok motivácie atď.).

3.  Následky pre obeť mobbingu spočívajú v zhoršení jej telesného i psy-
chického zdravia (bolesti hlavy, chrbta, zvieravé pocity pri dýchaní, 



36

Ľuba Končeková

srdcovo-cievne ochorenia, kožné a tráviace problémy, anorexia, bu-
límia, zníženie imunity, nespavosť; poruchy koncentrácie, nepokoj, 
úzkosť, nervozita, strach, depresie) a v neschopnosti nájsť si novú prá-
cu. Veľa obetí dlhotrvajúceho mobbingu trpí posttraumatickou streso-
vou poruchou. Obete sa často pokúšajú o samovraždu. Niektoré šta-
tistiky uvádzajú, že každý piaty pokus o samovraždu u dospelých je 
nejakým spôsobom spojený s problémami, ktoré má dotyčná osoba na 
pracovisku (Beňo, 2003). 

Prevencia a eliminácia mobbingu 

V prevencii aj pri eliminácii mobbingu môže zohrať podstatnú rolu 
manažment podniku (Kratz, 2005). Informácie o problematike mobbingu 
môžu byť poskytované formou seminárov a školení, a to nielen pre ve-
dúcich pracovníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov. Okrem toho kaž-
dý riadiaci pracovník by mal ovládať základy psychológie, vedieť niečo 
o konfliktoch a problémoch v komunikácii a ich zvládaní; tiež by sa mal 
snažiť čo najviac spoznať svojich podriadených.

Podľa odborníkov sa vymedzujú tri druhy opatrení na predchádzanie 
mobbingu (Horváth, 2001):

1. legislatívne opatrenia (presne definovať, čo považujeme za mobbing; 
určiť kompetentné orgány, ktoré budú mať povinnosť zaoberať sa 
mobbingom),

2. administratívne opatrenia (mali by určovať formu, ako podávať svoje 
sťažnosti, ich evidenciu; tiež by mali zahŕňať poradenskú činnosť; dô-
ležité je zachovať anonymitu sťažovateľa),

3. výchovné opatrenia (odborné školenie pracovníkov riešiacich problém 
mobbingu, právna výchova, tréningy asertívneho správania).

Možnosti obrany obete proti mobbingu podľa V. Provazníka (2002) 
spočívajú v čo najrýchlejšej reakcii. Čo najskôr je potrebné vyvinúť vlast-
nú aktivitu – pustiť sa premyslene do riešenia konfliktov, nájsť si spojencov 
(rodina, priatelia), využiť pomoc z firmy (nadriadený, odborový pracov-
ník, podnikový psychológ).

Každý má právo obrátiť sa na krajský inšpektorát práce alebo priamo 
na súd, hľadať pomoc v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské prá-
va, v Kancelárii verejného ochrancu práv, ale aj v mimovládnej organizácii 
Pomoc obetiam násilia na t. č. 0850 111 321.
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Mobbing a zákon

Slovenská právna úprava neobsahuje definíciu pojmu mobbing. Právnu 
ochranu proti mobbingu a bossingu poskytuje najmä tzv. antidiskriminač-
ný zákon účinný od júla 2004 (stanovujúci povinnosť pre štátne orgány, 
orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby 
a právnické osoby dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania), Zákonník 
práce a Ústava SR (ustanovuje, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti 
i v právach, že nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému 
či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu).

CIEĽ PRIESKUMU

Cieľom uskutočneného prieskumu bolo zmapovať skúsenosti s mobbin-
gom u pracovníkov jedného slovenského domova sociálnych služieb.

Zaujímalo nás:

1. S ktorými negatívnymi podobami správania (negatívnymi činmi) sa 
pracovníci stretávajú najviac a s ktorými najmenej?

2. Koľko pracovníkov (resp. aké percento) sa stalo obeťou takéhoto sprá-
vania na pracovisku za posledných 6 mesiacov? Aké boli okolnosti 
mobbingu (začiatok, počet mobbujúcich, postavenie mobbera, počet 
obetí) u týchto pracovníkov?

3. Koľko pracovníkov (resp. aké percento) bolo obeťou mobbingu za po-
sledných 5 rokov?

4. Koľko pracovníkov (resp. aké percento) bolo svedkami mobbingu za 
posledných 6 mesiacov a koľko za posledných 5 rokov?

METÓDA 

Na získanie údajov sme použili metódu dotazníka, konkrétne metodiku 
NAQ (Negative Acts Questionnaire – Dotazník negatívnych činov). Dotaz-
ník obsahuje 37 položiek.

Prvých 29 položiek sa týka rôznych negatívnych podôb správania na 
pracovisku voči respondentovi za posledných 6 mesiacov. Respondenti tu 
mohli využiť 5-bodovú škálu (1 – nikdy, 2 – z času na čas, občas, 3 – raz 
za mesiac, 4 – raz za týždeň, 5 - denne.

Ďalších 5 otázok sa týka okolností prípadného mobbingu voči respon-
dentovi za posledných 6 mesiacov.
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Poslednými 3 otázkami sa zisťuje, či respondent bol svedkom mobbin-
gu za posledných 6 mesiacov a za posledných 5 rokov a či bol obeťou 
mobbingu počas posledných 5 rokov.

Z demografických údajov sme zisťovali vek, rod, stav, vzdelanie, posta-
venie v organizácii.

PRIESKUMNÁ VZORKA

Prieskumnú vzorku tvorili pracovníci jedného domova sociálnych slu-
žieb na východe Slovenska. Dotazník vyplnilo z vyše sedemdesiatich pra-
covníkov 48 – 9 mužov a 39 žien.

Priemerný vek respondentov bol 42 rokov – 43,4 u mužov a 41,7 u žien. 
Z 9 mužov bolo 8 ženatých a 1 slobodný; z 39 žien bolo 33 vydatých, 
1 rozvedená, 3 vdovy a 2 slobodné. U mužov 2 mali základné vzdelanie, 
4 stredoškolské bez maturity a 3 stredoškolské s maturitou; u žien 1 mala 
základné vzdelanie, 17 stredoškolské bez maturity, 18 stredoškolské s ma-
turitou a 3 vysokoškolské vzdelanie. Pokiaľ ide o postavenie v organizá-
cii, všetci muži uviedli kategóriu zamestnanec; v tejto kategórii je 34 žien, 
3 ženy sú v kategórii stredný manažment a 1 v kategórii vyšší manažment. 
6 žien uviedlo, že je na svojom pracovisku vedúcim pracovníkom.

VÝSLEDKY A ICH ANALÝZA 

1. Priemerné hodnoty frekvencie 29 uvedených negatívnych podôb správa-
nia (negatívnych činov) sa v celej vzorke pohybovali v rozmedzí 1,1 až 
2,0 (u mužov 1,0 až 1,8). Považujeme to za celkom potešujúce zistenie.

Najvyššie hodnoty dosiahli položky:
– šírenie klebiet a rečí o Vašej osobe – 2,0 (u mužov iba 1,8),
– ignorovanie Vašich názorov a stanovísk – 1,8 (u mužov iba 1,4),
– pokusy (snaha) nájsť chyby na Vašej práci – 1,8 (u mužov iba 1,5). 

Najnižšie hodnoty dosiahli položky:
– neželaná sexuálna pozornosť – 1,1,
– vyhrážanie sa sťažením Vášho života, napr. nadčasovou prácou, 

nočnou prácou, nepopulárnymi úlohami – 1,1,
– presúvanie a premiestňovanie proti Vašej vôli – 1,1,
– hrozba fyzického násilia alebo zneužívania – 1,2 (u mužov dokonca 

1,0),
– útoky prostredníctvom výhražných správ, telefonátov, e–mailov 

– 1,2,
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– útočné poznámky alebo správanie týkajúce sa Vašej rasy, etnického 
pôvodu – 1,2.

2. 6 pracovníkov (12%) – 1 muž (11%) a 5 žien (13%) priznáva, že sa stalo 
obeťou takéhoto správania na pracovisku za posledných 6 mesiacov. 
Päť z nich uvádza frekvenciu „veľmi zriedka, výnimočne“ alebo „ob-
čas, z času na čas“, jedna žena „niekoľkokrát za mesiac“.

 Tieto vyjadrenia respondentov nie vždy zodpovedajú hodnotám uvede-
ným v predchádzajúcich 29 položkách. Napr. žena, ktorá uviedla v ôs-
mich položkách hodnotu 5 a v troch položkách hodnotu 4, sa vyjadrila, 
že za posledných 6 mesiacov sa stala obeťou takéhoto správania „ob-
čas, z času na čas“. Podobne ďalšia žena s jednou hodnotou 5 a dvomi 
hodnotami 4 sa vyjadrila, že sa stala obeťou takéhoto správania „veľmi 
zriedka, výnimočne“.

 Ešte väčšia nejednoznačnosť sa vyskytuje pri odpovediach týkajúcich 
sa okolností mobbingu. Často tieto otázky zodpovedali aj ľudia, ktorí 
odpovedali, že sa za posledných 6 mesiacov nestali obeťou mobbin-
gu. Pravdepodobne cítili potrebu vyjadriť sa k dávnejšiemu mobbingu 
(viacerí z nich totiž odpovedali kladne na otázku týkajúcu sa toho, či 
boli obeťou mobbingu za posledných 5 rokov).

 Pokiaľ ide o 6 respondentov, ktorí odpovedali kladne na otázku, či sa 
za posledných 6 mesiacov stali obeťou mobbingu – na otázku, kedy 
mobbing začal, 2 ženy odpovedali, že „počas posledných 6 mesiacov“, 1 
muž a 2 ženy „pred 1 – 2 rokmi“ a 1 žena „pred viac ako 2 rokmi“. Mob-
bovaný muž označil ako mobbéra ženu (nadriadenú), ženy označili ako 
mobbéra v 4 prípadoch ženu (trikrát nadriadenú, raz kolegyňu), v 1 prí-
pade muža (kolegu). Prevaha žien ako mobberov vyplýva z toho, že ide 
o pracovisko s prevahou žien (pozri zloženie výskumnej vzorky).

 Na otázku, kto bol obeťou, 5 respondentov zvolilo odpoveď „ja a nie-
koľkí ďalší kolegovia“, 1 žena zvolila odpoveď „každý v našej pracov-
nej skupine“.

3. Za posledných 5 rokov bolo obeťou mobbingu 21 respondentov (44%) 
– 1 muž (11%) a 20 žien (51%). Vzhľadom na uvedený počet to znamená, 
že mnohí pracovníci zažili mobbing na predchádzajúcich pracoviskách.

4. Koľko respondentov bolo svedkom mobbingu za posledných 6 mesia-
cov, sa z vyplnených dotazníkov nedalo zistiť, pretože položku č. 35 
vyplnilo len málo respondentov. Dôvodom je to, že v dotazníku bola pri 
položke č. 30 poznámka, že v prípade odpovede „nie“ majú pokračovať 
otázkou č. 36.

 Svedkov mobbingu za posledných 5 rokov bolo v celej vzorke 27 res-
pondentov (56%) – 3 muži (33%) a 24 žien (62%).
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DISKUSIA 

Výsledky prieskumu môžu byť ovplyvnené faktom, že vyše 20 pracov-
níkov nevyplnilo dotazník (mohli to byť práve obete mobbingu). Okrem 
toho výsledky môžu byť ovplyvnené prevahou žien vo vzorke.

V našom prieskume sme zmapovali len jeden domov sociálnych slu-
žieb, takže výsledky nie je možné zovšeobecňovať.
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