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Abstrakt: V príspevku pojednávame o frekvencii výskytu bullyingu a intenzite 
jeho rôznych prejavov v práci zdravotných sestier, zistených v našom prieskume. 
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Abstract: The paper deals with the frequency of bullying and the intensity of its 
various forms in the work of nurses, which were identifild and described in our 
survey.
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Procesy globalizácie aj partikularizácie súčasného sveta vyvolávajú 
celý rad pozitívnych, ale aj negatívnych dopadov, ktoré vznikajú a naras-
tajú postupne a takmer nepostrehnuteľne. Preto často nie sme schopní ich 
zaregistrovať a efektívne im čeliť či predchádzať. Jedná sa o javy ako wor-
koholizmus, syndróm vyhorenia, diskrimináciu, rôzne formy obťažovania 
(vrátane sexuálneho), šikanovanie, psychický teror (mobbing), ktorý je ob-
zvlášť nebezpečným spôsobom zaobchádzania s ľuďmi. 

Pojem „mobbing“ je pomerne novým pojmom, ktorý si v posledných 
rokoch získal vo svete značnú pozornosť a záujem vedcov a verejnosti 
a tým aj priestor v médiach. Niet sa čo diviť, lebo sa týka mnohých ľudí, 
ktorí na pracovisku na vlastnej koži zažili, alebo zažívajú rôzne zlomyseľ-
nosti, nepriateľstvá, útoky, šikanovanie, ba aj psychický teror (mobbing), 
a to nielen od nadriadených, ale často aj od podriadených kolegov. Nie je to 
samozrejme nový jav, dochádzalo k nemu od nepamäti. Nadobúda však na 
sile a pribúda jeho obetí, ktoré systematické, ba často aj cieľavedomé šika-
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novanie natoľko zlomilo, že z hanby alebo zo strachu, aby sa ich situácia 
ešte viac nezhoršila, mlčky trpeli a časom nezriedka dokonca aj ochoreli.

A tak v súvislosti s demokratizáciou života sa prelomila hradba mlčania 
a o tejto tabuizovanej téme sa už začína hovoriť aj písať a venuje sa jej čím 
ďalej, tým väčšia pozornosť. Preto sme sa problémom mobbingu začali váž-
ne zaoberať aj u nás, nakoľko v súvislosti s narastaním tlaku zamestnávate-
ľov na výkonnosť, hrozbou nezamestnanosti a všeobecne vzostupným tren-
dom agresivity v spoločnosti, sa atmosféra v školách, na pracoviskách, ale 
aj v rodinách v posledných rokoch rapídne zhoršila a nabrala na vehemencii. 
Mobbing a jeho rôzne formy možno teda v súčasnosti považovať za závažný 
sociálno-patologický jav, ktorého dôsledky sú pre obete často veľmi závaž-
né. Spôsobuje množstvo negatívnych zážitkov a môže veľmi výrazne nega-
tívne ovplyvniť psychické aj fyzické zdravie človeka. Tento jav pritom nie 
je iba záležitosťou agresora a obete, ale aj ostatných prítomných, ktorí mu 
často nielen mlčky pasívne prihliadajú, ale často aj aktívne napomáhajú.

Etymologicky je pojem mobbing odvodený od anglického slovesa „ to 
mobb“, čo znamená „utláčať, urážať, útočiť, napadať, vrhať sa na niekoho, 
ponižovať“(Kratz , 2005, str.15) a pôvodne ho presadzoval rakúsky eto-
lóg a nositeľ Nobelovej ceny Konrad Lorenz, ,ktorý ním označoval útok 
zvieracej tlupy na votrelca. Do oblasti štúdia ľudského správania preniesol 
tento výraz v 60. rokoch dvadsiateho storočia švédsky chirurg Heinemann 
a v roku 1993 ho zaviedol v Nemecku švédsky psychológ práce H. Ley-
mann, ktorý definuje mobbing ako „psychologický teror v pracovnom ži-
vote, ktorý zahŕňa hostilnú a neetickú komunikáciu a ktorý je zameraný 
zo strany jednej alebo viacerých osôb voči inej osobe“ (H. Leymann 1996, 
str. 168). Aj P. Hartl a H. Hartlová (2004) uvádzajú mobbing ako formu 
psychického terorizmu uplatňovanú v podnikovej praxi, pričom jeho pod-
statou je správanie skupiny, ktorá vnucuje svoje názory osobe s názorom, 
ktorý nezapadá do skupiny.

Za mobbing sa pritom nepovažuje iba jednotlivý negatívny akt alebo 
krátka epizóda, ale o mobbingu hovorí pracovné lekárstvo až vtedy, keď 
sa na niektorú osobu útočí systematicky a dlhší čas (Huberová, 1995). Ten-
to aspekt zohľadňuje vo svojej definícii mobbingu aj H. J. Kratz (2005, 
str. 16), keď konštatuje, že“ mobbing je rad negatívnych komunikatívnych 
konaní, ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo niekoľko osôb voči určitému 
človeku počas dlhšej doby (najmenej pol roka a aspoň raz týždenne)“. Aj 
H. Leymann 

(2004) uvádza širšie vymedzenú definíciu, do ktorej zahrnul frekvenciu 
výskytu aj dĺžku trvania mobbingových aktivít keď konštatuje, že mobbing 
zahrňuje hostilnú a neetickú komunikáciu, ktorá je realizovaná systema-
ticky jednou alebo viacerými osobami hlavne voči jednej osobe, ktorá je 
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vďaka mobbingu tlačená do beznádejnej a bezbrannej pozície a je v nej udr-
žiavaná prostredníctvom pokračujúcich mobbingových aktivít, ktoré sa ob-
javujú veľmi často (najmenej raz týždenne) a dlhodobo (najmenej pol roka). 
Vzhľadom na to, že sa toto nepriateľské správanie objavuje tak často a počas 
takej dlhej doby, vedie k značnému duševnému, psychosomatickému aj so-
ciálnemu utrpeniu obete. Mobbing je teda agresívne správanie, aj keď sa pri 
ňom iba zriedka vyskytuje fyzické napadnutie. Častejšie sa jedná o psychic-
ké útoky, ako sú slovné napadnutie obete, výsmech, urážky a pod. 

Nezávisle na pôvodnom anglickom výraze sa vo Veľkej Británii presadil 
pre mobbing skôr používanejší termín“ bullying“a v USA výraz „employee 
abuse“. Na Slovensku je v tejto súvislosti zaužívaný pojem šikanovanie, 
ktorý napr. M. Vágnerová (1999, str. 283) definuje ako“ násilné, ponižujú-
ce správanie jednotlivca alebo skupiny voči slabšiemu jednotlivcovi, ktorý 
nemôže zo situácie uniknúť a nie je schopný sa účinne brániť“.

Podľa niektorých názorov (Gossányi, 2007) je slovenský výraz šika-
novanie, pri ktorom ide o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti osoby, čo 
môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie, 
tak široký, že môže byť spoločným pre mobbing aj bullying. Aj pojmy 
mobbing a bullying používajú niektorí autori, napr. H. J. Kratz (2005), 
synonymicky; na Slovensku sa však zväčša používajú uvedené pojmy 
s odlišným obsahovým významom. Obidva pojmy diferencuje napríklad 
M. Vargová (2003). Konštatuje, že kým šikanovanie (bullying) je zjavný, 
priehľadný a situačne podmienený priamy prejav agresie šikanujúceho, 
mobbing je opakované správanie sa často nepriehľadné, nepriame, zastie-
rané a na prvý pohľad nezjavné. Rozdiel medzi mobbingom a bullyingom 
je aj v tom, že bullying sa odohráva medzi dvoma ľuďmi, a preto nie je až 
taký deštruktívny ako mobing, pri ktorom je dôležitá prítomnosť skupiny 
ľudí, ktorá sa rozhodne zničiť človeka. 

Pojmom bullying sa v slovenskej literatúre označuje aj vzájomné ši-
kanovanie detí v školách (Džuka, Jenčová, 2005). Najčastejšie používaná 
definícia bullyingu pochádza od D. Olweusa (1993), podľa ktorého o bul-
lyingu možno hovoriť vtedy, ak sú jeden alebo viacerí žiaci vystavení ne-
gatívnym aktom zo strany iných žiakov opakovane po určitú dobu. Tieto 
negatívne prejavy predstavujú úmyselné pokusy poškodiť inú osobu a toto 
šikanovanie, aj keď je popierané, sa bežne vyskytuje v školách, odborných 
učilištiach aj v neformálnych mládežníckych skupinách a v armáde. Jedná 
sa pritom o závažnú poruchu správania, a to nielen v detstve, ale aj v do-
spelosti, ak totiž šikanujúceho jednotlivca v detstve okolie nezastaví. V do-
spelosti to býva prostredie armády, rodiny, zamestnania. Šikanovanie sa 
stalo dokonca takmer súčasťou skupinových sociálnych noriem v niekto-
rých sociálnych skupinách, ako napr. v armáde, kde nadobúda formu ritu-
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álu, ktorý je doslova akoby samozrejmý, a tým prehliadaný a akceptovaný. 
Stáva sa pritom reťazovou reakciou, pretože starší vojak, ktorý bol šikano-
vaný, si svoju negatívnu skúsenosť neskôr odreaguje na mladšom vojakovi, 
atď. Šikanovanie je každopádne určitým prejavom zneužívania moci, ktorú 
daný jedinec má. Zvýšené riziko predstavuje to, ak agresor sa nebojí tres-
tu, pretože s ním vôbec nepočíta. Väčšinou sa o šikanovaní nadriadení ani 
nedozvedia, pretože šikanovaná obeť nepožiada o pomoc. Ak sa tak predsa 
stane, zväčša sa to prehliada, alebo toleruje. Mobbing teda často nadvä-
zuje na opakovane sa vyskytujúce šikanovanie (bullying) a z uvedeného 
je zrejmé, že pracovník môže byť na pracovisku šikanovaný (bullying) aj 
psychicky terorizovaný (mobbing).

Mobberom či bullym býva veľmi často vedúci pracovník, ktorý nega-
tívnymi prejavmi voči podriadenému naňho vyvíja neadekvátny tlak (bos-
sing), ale aj spolupracovníci, či dokonca podriadení, za účelom znemožne-
nia svojho šéfa alebo vedenia celej inštitúcie (staffing). 

Aj keď sa mobbing i bullying vyskytujú vo všetkých oblastiach spolo-
čenskej činnosti, zvýšené riziko podľa Zapfa (Kratz, 2005, 21) hrozí predo-
všetkým zamestnancom rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí (sedem-
násobné riziko), rezortu školstva a telesnej výchovy 

(triapolnásobné riziko) a rezortu štátnej správy (trojnásobné riziko). 
Uvedené zistenia autor odôvodňuje tým, že zdravotný personál, učitelia 
i vychovávatelia, ako aj zamestnanci štátnej správy často pracujú vo väč-
ších kolektívoch. V ich práci sa vyžaduje užšia interakcia, kooperácia, čas-
tejšia komunikácia a pod. 

Čo sa týka konkrétne práce zdravotných sestier, medzi špecifiká ich 
práce patrí okrem iného aj to, že ich pracovný kolektív zväčša pozostáva 
zo žien a že ich šéfkou, čiže vrchnou sestrou, býva zväčša tiež žena. Pri-
tom podľa výskumov, sú ženy častejšie šikanované ženami (až v 40%), ako 
mužmi (30%). 

 
CIEĽ PRIESKUMU

Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť frekvenciu výskytu bullyingu, naj-
častejšie formy jeho prejavov a ich intenzitu v práci zdravotných sestier. Za 
tým účelom sme si položili následovné otázky:

1.  Aká je frekvencia výskytu bullyingu v práci zdravotných sestier?
2. Ktoré sú najčastejšie formy prejavu bullyingu v práci zdravotných 

sestier?  
3.  Aká je intenzita prejavov bullyingu v práci zdravotných sestier?
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METODIKA PRIESKUMU

V našom prieskume sme použili metodiku NAQ (Negative Acts Qes-
tionnaire-Dotazník negatívnych činov). Dotazník pozostáva z 37 otázok, 
ktoré sú orientované na výskyt bullyingu a intenzitu jeho 29 konkrétnych 
prejavov na pracovisku. Použili sme 5 bodovú škálu. Dotazník bol doplne-
ný o list zachytávajúci demografické údaje respondentiek.

PRIESKUMNÁ VZORKA
 
Našu prieskumnú vzorku tvorilo 100 zdravotných sestier, so stredoškol-

ským vzdelaním s maturitou, pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach 
na plný úväzok v pozícii zdravotná sestra. Z toho 67 zdravotných sestier 
pracuje v štátnych zdravotníckych zariadeniach a 33 zdravotných sestier 
v súkromných zdravotníckych zariadeniach, ktoré si rozširujú vzdelanie na 
bakalársky stupeň na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Bl.P.P. Gojdiča 
v Prešove. Ich priemerný vek bol 30,7 roka, z toho u zdravotných sestier pra-
cujúcich v štátnych zdravotníckych zariadeniach 30,5 roka a u pracujúcich 
v súkromných zdravotníckych zariadeniach 30,9 roka. V celom súbore bolo 
66% vydatých, 6% rozvedených, 1% ovdovených a 27% slobodných žien.

 
VÝSLEDKY A ICH ANALÝZA

To, že boli svedkom bullyingu na svojom pracovisku za posledných 
5 rokov, uviedlo celkove 57 (57%) zdravotných sestier, z toho 41 (61%) 
zdravotných sestier pracujúcich v štátnych zdravotníckych zariadeniach 
a 16 (53%) zdravotných sestier pracujúcich v súkromných zdravotníckych 
zariadeniach.

Svedkom bullyingu za posledných 6 mesiacov bolo celkove 23 (23 %) zdra-
votných sestier, pričom tieto prejavy bullyingu pozorovalo iba výnimočne 
6 (26,08%), z času načas 7 (30,43%) a často 10 (43,47%) zdravotných sestier. 
Z toho svedkom bullyingu za posledných 6 mesiacov bolo 14 (20,81%) zdra-
votných sestier pracujúcich v štátnych zdravotníckych zariadeniach, z kto-
rých prejavy bullyingu pozorovala iba výnimočne1 (7,15%), občas 7 (50%) 
a často 6 (42,85%) zdravotných sestier a 9 (27,27%) zdravotných sestier 
pracujúcich v súkromných zdravotníckych zariadeniach, z ktorých prejavy 
bullyingu pozorovalo iba výnimočne 5 (55,55%) a často 4 (44,44%) zdravot-
né sestry. Obeťou bullyingu za posledných 5 rokov bolo celkove 42 (42%) 
zdravotných sestier, z toho 25 (37,36%) pracujúcich v štátnych a 17 (51,51%) 
pracujúcich v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
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Obeťou bullyingu za posledných 6 mesiacov bolo celkove 23 (23%) 
zdravotných sestier, a to výnimočne, veľmi zriedka 7 (30,43%), z času na 
čas 10 (43,47%), niekoľkokrát za mesiac 4 (17,39%)a niekoľkokrát za týž-
deň 2 (8,69%) zdravotné sestry. Z toho obeťou bullyingu za posledných 
6 mesiacov bolo 14 (20,89%) zdravotných sestier pracujúcich v štátnych 
zdravotníckych zariadeniach, z nich výnimočne a zriedka 2 (14,28), občas, 
z času načas 10 (64,28%), niekoľkokrát za mesiac 2 (14,28) a niekoľkokrát 
za týždeň 1 (7,14%) zdravotná sestra a 9 (27,27%) zdravotných sestier pra-
cujúcich v súkromných zdravotníckych zariadeniach a z nich výnimočne 
a zriedka 5 (55,55%), občas 1 (11,11%), niekoľko krát za mesiac 2 (22,22%) 
a niekoľkokrát za týždeň 1 (11,11%) zdravotná sestra. Celkove 6 (26,08%) 
zdravotných sestier udáva, že bullying voči nim sa začal počas posledných 
6 mesiacov, 9 (39,13%) pred 6-12 mesiacmi, 4 (17,39%) pred 1-2 rokmi 
a 4 (17,39%) pred viac ako 2 rokmi. V skupine zdravotných sestier pracu-
júcich v štátnych zdravotníckych zariadeniach 4 (28,57%) udávajú, že bul-
lying voči nim začal počas posledných 6 mesiacov, 6 (42,85%) pred 6-12 
mesiacmi, 2 (14,28%) pred 1-2 rokmi a 2 (14,28%) pred viac ako 2 rokmi. 
V skupine zdravotných sestier pracujúcich v súkromných zdravotníckych 
zariadeniach 2 (22,22%) udáva, že bullying voči nim začal počas posled-
ných 6 mesiacov, 3 (33,33%) pred 6-12 mesiacmi, 2 (22,22%) pred 1-2 rok-
mi a 2 (22,22%) pred viac ako 2 rokmi.

Na otázku koľko osôb páchalo bullying voči nim, celkove uviedlo 
7 (30,43%) zdravotných sestier 1 osobu, 7 (30,43%) zdravotných sestier 
2 osoby, 7 (30,43%) zdravotných sestier 3 osoby a 2 (8,69%) zdravot-
né sestry 4 osoby. V skupine zdravotných sestier pracujúcich v štátnych 
zdravotníckych zariadeniach, uviedli 4 (28,75%) zdravotné sestry 1 osobu, 
4 (28,57%) zdravotné sestry 2 osoby, 5 (35,71%) zdravotných sestier 3 oso-
by a 1 (7,14%) zdravotná sestra 1 osobu. V skupine zdravotných sestier 
pracujúcich v súkromných zdravotníckych zariadeniach uviedli 3 (33,33%) 
zdravotné sestry 1 osobu, 3 (33,33%) zdravotné sestry 2 osoby, 2 (22,22%) 
zdravotné sestry 3 osoby a 1 (11,11%) zdravotná sestra 4 osoby.

Páchateľom bullyingu v celej skupine zdravotných sestier bol v 9 (39,13%) 
prípadoch priamy nadriadený, v 13 (56,52%) prípadoch kolegyňa a iba 
v 1 (4,34%) prípade podriadený, v našom prípade zrejme pacient. V skupi-
ne zdravotných sestier pracujúcich v štátnych zdravotníckych zariadeniach 
páchateľom bullyingu v 6 (42,85%) prípadoch bol priamy nadriadený, 
v 7 (50%) prípadoch kolegyne a v 1 prípade podriadený. V skupine zdra-
votných sestier pracujúcich v súkromných zdravotníckych zariadeniach 
páchateľom bullyingu v 3 (33,33%) prípadoch bol priamy nadriadený 
a v 6 (66,66%) prípadoch kolegyne.

Obeťou bullyingu v celkovej skupine zdravotných sestier bola v 7 (30,43%) 
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prípadoch samotná zdravotná sestra, v 13 (56,52%) prípadoch zdravotná 
sestra aj niekoľko jej kolegýň a v 3 (13,04%) prípadoch všetky zdravotné 
sestry na oddelení. V skupine zdravotných sestier pracujúcich v štátnych 
zdravotníckych zariadeniach bola obeťou bullyingu v 5 (35,71%) prípa-
doch samotná sestra, v 7 (50,00%) prípadoch zdravotná sestra aj niekoľko 
jej kolegýň a v 2 (14,28%) prípadoch všetky zdravotné sestry na oddelení. 
V skupine zdravotných sestier pracujúcich v súkromných zdravotníckych 
zariadeniach bola obeťou bullyingu v 2 (22,22%) prípadoch samotná zdra-
votná sestra, v 6 (66,66%) prípadoch zdravotná sestra aj niekoľko jej ko-
legýň a v 1 (11,11%) prípade všetky zdravotné sestry pracujúce na danom 
oddelení.

Čo sa týka frekvencie výskytu rôznych prejavov bullyingu a ich inten-
zity, získané výsledky prezentujeme v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1:  Frekvencia výskytu a intenzita prejavov bullyingu v práci 
zdravotných sestier, zistená dotazníkom ICL.
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1.

Zadržiavanie 
informácií, ktoré sú 
potrebné pre plnenie 
úloh a ovplyvňujú 
výkon

70  70 % 6 155 7 2,21 20

2. Neželaná sexuálna 
pozornosť   27  27 % 24 68 24 2,51 8

3.
Ponižovanie 
a zosmiešňovanie 
v súvislosti s prácou

 64  64 % 8 144 9 2,25 19

4.

Prideľovanie 
úloh, ktoré sú pod 
úrovňou kompe-
tencií (schopností, 
možností)

 

74 75 % 3 234 1 3,16 1
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5.

Presunutie 
kľúčových oblastí 
zodpovednosti 
na bezvýznamné 
a nepríjemné úlohy

74 74 %  4 192 3 2,59 6

6. Šírenie klebiet a rečí 
o danej osobe 85 85 % 1 232 2 2,72 2

7.

Ignorovanie, 
vylúčenie, 
prerušenie 
kontaktov zo strany 
kolegov

51  51 % 15 120 16 2,35 13

8.

Útočné a urážlivé 
poznámky na 
zvyky, postoje, 
súkromný život 
a pod.

61 61 % 11 140 11 2,29 17

9.

Pokrikovanie, 
nadávky a prejavy 
spontánneho hnevu 
(zlosti) voči osobe 
pracovníčky

46 46 % 18 105 18 2,28 16

10.

Zastrašovanie 
rôznymi gestami, 
ako napr. 
ukazovaním prstom, 
vstupovaním do 
osobného priestoru, 
strkaním (sácaním), 
zablokovaním 
cesty (zabránením 
v ceste)

18 18 % 25 44 25 2,44 10

11.

Narážky a signály 
od iných kolegov, 
že pracovníčka by 
mala opustiť svoju 
prácu

17 17% 26 34 26 2,06 28

12.
Hrozba fyzického 
násilia alebo 
zneužívania

9 9 % 27 21 27 2,33 15

13.
Opakované 
pripomínanie chýb 
alebo omylov

73 73 %  5  164 6 2,24 20
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14.

Ignorovanie 
alebo agresívne 
nepriateľské reakcie, 
keď sa pokúša 
priblížiť 
k niektorým 
kolegom

35 35 % 21 77 21 2,20 22

15. Neustála kritika 
práce a úsilia 61 61 % 10 136 13 2,22 19

16. Ignorovanie názorov 
a stanovísk 62 62 % 9 141 10 2,31 16

17.

Útoky 
prostredníctvom 
výhražných správ, 
telefonátov, 
e-mailov

3 3 % 29 6 29 2,00 29

18.

Robenie si 
kanadských 
žartíkov 
a uťahovanie si 
z pracovníčky

44 44 % 19 99 19 2,25 18

19.

Systematické 
vyžadovanie 
plnenia úloh, ktoré 
evidentne nespadajú 
do pracovnej náplne 

55 55 % 13 147 8 2,67 3 - 4

20.

Poverovanie 
úlohami, ktoré 
majú nesplniteľné 
ciele alebo nereálne 
termíny

39 39 % 20 82  20 2,10 26

21.

Šírenie 
nepodložených 
tvrdení zameraných 
proti pracovníčke

53 53 % 14 124 15 2,33 14

22.
Prehnané 
kontrolovanie práce 
pracovníčky

56 56 % 12 138 12 2,46 9

23.

Útočné poznámky 
alebo správanie 
týkajúce sa rasy, 
etnického pôvodu

5 5 % 28 11 28 2,20 24
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24.

Vyvíjanie nátlaku, 
aby pracovníčka 
nepožadovala 
veci, na ktoré máte 
nárok (prácenes-
chopnosť, nárok na 
dovolenku, hrade-
nie cestovných 
nákladov)

46 46 % 17 120 17 2,60 5

25.

Prehnané 
vtipkovanie, 
uťahovanie si, 
sarkazmus

33 33 %  22 68 23 2,06 27

26.

Vyhrážanie 
sa sťažením 
života napr. 
nadčasovou prácou, 
nočnou prácou, 
nepopulárnymi 
úlohami, atď.

30 30 % 23 72 22 2,40 12

27.
Pokusy (snaha) 
nájsť chyby 
v práci

76 76 % 2 184 4 2,42 11

28.
Vystavovanie 
nezvládnuteľnej 
pracovnej záťaži

68 68 % 7 182 5 2,67 3 - 4

29.

Presúvanie 
a premiestňovanie 
proti vôli 
pracovníčky

48 48 %  16 124 14 2,58 7

Z 29 konkrétnych prejavov bullyingu na pracovisku, ktoré ponúka po-
užitý dotazník NAQ, sme v celkovej skupine zdravotných sestier zistili na-
sledovné poradie frekvencie ich výskytu:

1. Šírenie klebiet a rečí o danej osobe 85 (85%).
2. Pokusy nájsť chyby na jej práci 76 (76%). 
3. Prideľovanie úloh pod úrovňou kompetencií(schopností a možností) 

74 (74%). 
4. Presunutie kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné a neprí-

jemné úlohy 74 (74%).
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5. Opakované pripomínanie chýb alebo omylov 73 (73%), 
6. Zadržiavanie informácií potrebných pre plnenie úloh a ovplyvňujúcich 

výkon 70 (70%).
7. Vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži 68 (68%).
8. Ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti s prácou 64 (64%).
9. Neustála kritika práce a úsilia 61 (61%). 
l0. Ignorovanie názorov a stanovísk osoby 61 (61%).
11. Útočné a urážlivé poznámky na adresu pracovníčky, na jej zvyky, po-

stoje a súkromný život 61 (61%). 
12. Prehnané kontrolovanie práce 56 (56%).
13. Systematické plnenie úloh, ktoré evidentne nespadajú do pracovnej 

náplne 55 (55%). 
14. Šírenie nepodložených tvrdení zameraných proti osobe 53 (53%). 
15. Ignorovanie, vylúčenie a prerušenie kontaktov zo strany kolegov 

51 (51%). 
16. Presúvanie a premiestňovanie pracovníčky proti jej vôli 48 (48%). 
17. Vyvíjanie nátlaku na zdravotnú sestru, aby nepožadovala veci, na kto-

ré má nárok (práceneschopnosť, dovolenka, hradenie cestovných ná-
kladov a pod.) 46 (46%). 

18. Pokrikovanie, nadávky a prejavy spontánneho hnevu voči pracovníčke 
46 (46%). 

19. Robenie si vtipov(kanadských žartov) a uťahovanie si z pracovníčky 
44 (44%). 

20. Poverovanie úlohami, ktoré majú nesplniteľné ciele, alebo nereálne 
termíny 39 (39%).

21. Ignorovanie alebo agresívne, nepriateľské reakcie pri pokuse priblížiť 
sa k niektorým kolegyniam 35 (35%).

22. Prehnané vtipkovanie, uťahovanie si a sarkazmus 33 (33%).
23. Vyhrážanie sa sťažením života, napr. nadčasovou prácou, nočnou prá-

cou, nepopulárnymi úlohami a pod. 30 (30%).
24. Neželaná sexuálna pozornosť 27 (27%).
25. Zastrašovanie rôznymi gestami, ako napr. ukazovaním prstom, vstu-

povaním do osobného priestoru, strkaním, zablokovaním cesty a pod. 
18 (18%).

26. Narážky a signály od kolegýň, že by pracovníčka mala opustiť svoju 
prácu 17 (17%).

27. Hrozba fyzického násilia alebo zneužívania 9 (9%).
28. Útočné poznámky a správanie týkajúce sa rasy, etnického pôvodu 

5 (5%).
29. Útoky prostredníctvom výhražných správ, telefonátov, e-mailov 3 (3%).
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Pri zohľadnení súhrnnej intenzity jednotlivých prejavov bullyingu vy-
jadrených v 5 bodovej škále sme v celej skupine zdravotných sestier zistili 
nasledovné poradie ich výskytu:

1. Prideľovanie úloh pod úrovňou kompetencií(schopností a možností) 
(234 bodov). 

2. Šírenie klebiet a rečí o danej osobe (232 b.)
3. Presunutie kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné a neprí-

jemné úlohy (192 b.).
4. Pokusy nájsť chyby v práci (184 b.).
5. Vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži (182 b.).
6. Opakované pripomínanie chýb alebo omylov (164 b.).
7. Zadržiavanie informácií potrebných pre plnenie úloh a ovplyvňujúcich 

výkon (155 b.).
8. Systematické vyžadovanie plnenia úloh, ktoré evidentne nespadajú do 

pracovnej náplne(147 b.).
9. Ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti s prácou (144 b.).
10. Ignorovanie názorov a stanovísk osoby (141 b.).
11. Útočné a urážlivé poznámky na adresu pracovníčky, na jej zvyky, po-

stoje a súkromný život (140 b.).
12. Prehnané kontrolovanie práce (138 b.).
13. Neustála kritika práce a úsilia (136 b.).
14. Presúvanie a premiestňovanie pracovníčky proti jej vôli (124b.).
15. Šírenie nepodložených tvrdení zameraných proti osobe (124b.).
16. Ignorovanie, vylúčenie a prerušenie kontaktov zo strany kolegov 

(120 b.).
17. Vyvíjanie nátlaku na zdravotnú sestru, aby nepožadovala veci, na kto-

ré má nárok (práceneschopnosť, dovolenka, hradenie cestovných ná-
kladov a pod.(120 b.).

18. Pokrikovanie, nadávky a prejavy spontánneho hnevu voči pracovníčke 
(105 b.). 

19. Robenie si vtipov(kanadských žartov) a uťahovanie si z pracovníčky 
(99 b.).

20. Poverovanie úlohami, ktoré majú nesplniteľné ciele alebo nereálne ter-
míny (82b.).

21. Ignorovanie alebo agresívne, nepriateľské reakcie pri pokuse priblížiť 
sa ku niektorým kolegyniam (77 b.).

22. Vyhrážanie sa sťažením života, napr. nadčasovou prácou, nočnou prá-
cou, nepopulárnymi úlohami a pod.(72 b.).

23. Prehnané vtipkovanie, uťahovanie si a sarkazmus (68 b.).
24. Neželaná sexuálna pozornosť (68 b.).
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25. Zastrašovanie rôznymi gestami, ako napr. ukazovaním prstom, vstu-
povaním do osobného priestoru, strkaním, zablokovaním cesty a pod. 
(44 b.).

26. Narážky a signály od kolegýň, že by pracovníčka mala opustiť svoju 
prácu (34 b.).

27. Hrozba fyzického násilia alebo zneužívania (21 b.).
28. Útočné poznámky a správanie týkajúce sa rasy, etnického pôvodu 

(11 b.).
29. Útoky prostredníctvom výhražných správm telefonátov, e-mailov (6 b.).

Z hľadiska priemernej intenzity jednotlivých prejavov bullyingu vy-
jadrených v 5 bodovej škále sme v celej skupine zdravotných sestier zistili 
následovné poradie ich výskytu:

1. Prideľovanie úloh pod úrovňou kompetencií (schopností a možností) 
(3,16 bodu). 

2. Šírenie klebiet a rečí o danej osobe (2,72 b.)
3. Vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži (2,67 b.). 
4. Systematické vyžadovanie plnenia úloh, ktoré evidentne nespadajú do 

pracovnej náplne (2,67b.) 
5. Vyvíjanie nátlaku na zdravotnú sestru, aby nepožadovala veci, na kto-

ré má nárok (práceneschopnosť, dovolenka, hradenie cestovných ná-
kladov a pod. (2,60 b.)..

6. Presunutie kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné a neprí-
jemné úlohy(2,59). .

7. Presúvanie a premiestňovanie pracovníčky proti jej vôli (2,58 b.).
8. Neželaná sexuálna pozornosť (2,51 b.).
9. Prehnané kontrolovanie práce (2,46 b.).
10. Zastrašovanie rôznymi gestami, ako napr. ukazovaním prstom, vstu-

povaním do osobného priestoru, strkaním, zablokovaním cesty a pod. 
(2,44 b.).

11. Pokusy nájsť chyby v práci (2,42 b.).
12. Vyhrážanie sa sťažením života, napr. nadčasovou prácou, nočnou prá-

cou, nepopulárnymi úlohami a pod.(2,40 b.).
13. Ignorovanie, vylúčenie a prerušenie kontaktov zo strany kolegov 

(2,35 b.).
14. Šírenie nepodložených tvrdení zameraných proti osobe (2,33 b.).
15. Hrozba fyzického násilia alebo zneužívania (2,33 b.).
16. Ignorovanie názorov a stanovísk osoby (2,31 b.).
17. Útočné a urážlivé poznámky na adresu pracovníčky, na jej zvyky, po-

stoje a súkromný život (2,29 b.). 
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18. Pokrikovanie, nadávky a prejavy spontánneho hnevu voči pracovníčke 
(2,28 b.).

19. Ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti s prácou (2,25 b.).
20. Robenie si vtipov(kanadských žartov) a uťahovanie si z pracovníčky 

(2,25 b.).
21. Opakované pripomínanie chýb alebo omylov (2,24 b.). 
22. Neustála kritika práce a úsilia (2,22 b.).
23. Zadržiavanie informácií potrebných pre plnenie úloh a ovplyvňujúcich 

výkon (2,21 b.). 
24. Ignorovanie alebo agresívne nepriateľské reakcie pri pokuse priblížiť 

sa ku niektorým kolegyniam (2,20 b.).
25. Útočné poznámky alebo správanie týkajúce sa rasy, či etnického pôvo-

du (2,20.b.).
26. Poverovanie úlohami, ktoré majú nesplniteľné ciele alebo nereálne ter-

míny (2,10 b.).
27. Prehnané vtipkovanie, uťahovanie si a sarkazmus (2,08 b.).
28. Narážky a signály od kolegýň, že by pracovníčka mala opustiť svoju 

prácu (2,06 b.).
29. Útoky prostredníctvom výhražných správ, telefonátov, e-mailov 

(2,00 b.).

Naše zistenia ukazujú, že niektoré prejavy bullyingu majú vysokú úro-
veň výskytu vo všetkých troch skúmaných aspektoch ich prejavov (frek-
vencia, súhrnná intenzita aj priemerná intenzita), napr. šírenie klebiet 
a rečí o danej osobe, prideľovanie úloh pod úrovňou kompetencií (schop-
ností a možností), systematické plnenie úloh, ktoré nespadajú do pracov-
nej náplne, presunutie kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné 
a nepríjemné úlohy, pokusy nájsť chyby na práci, vystavovanie nezvlád-
nuteľnej pracovnej záťaži, atď. Svedčia o prevahe realizácie bullyingu 
hlavne prostredníctvom rôznych aspektov pracovnej činnosti. Zaujímavé 
je napríklad aj naše zistenie, že prejav neželanej sexuálnej pozornosti sa 
z 24. poradia frekvencie výskytu aj jej súhrnnej intenzite, v priemere in-
tenzity prejavov bullyingu vyšplhal až na 8. priečku. To svedčí o tom, že aj 
keď tento prejav sa nevyskytoval často, keď sa už vyskytol, mal pomerne 
vysokú intenzitu.

Celkove môžeme konštatovať, že naše zistenia do určitej miery koreš-
pondujú s tvrdením Huberovej (1995, str. 24). Pri porovnávaní mobbujú-
cich žien s mobbujúcimi mužmi sa zisťuje, že ženy mobbujú ináč v tom 
zmysle, že uprednostňujú aktívne formy mobbingu, akými sú rozširovanie 
nepravdivých klebiet, výsmech kolegyne, ktorý je orientovaný na úpravu 
jej zovňajšku, postavu, štvanie za chrbtom obete, opakované nekonkretizo-
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vané narážky, neustále kritizovanie, arogantné prerušovanie jej komuniká-
cie, „nafúknutie“ nepodstatných nedostatkov a chýb v práci, šikanovanie 
a pod.

Ďalšie analýzy a porovnávania medzi frekvenciou výskytu bullyingu 
a intenzitou jeho prejavov, zistených v skupinách zdravotných sestier pra-
cujúcich v štátnych a v súkromných zdravotníckych zariadeniach, budeme 
realizovať v ďalšom období.
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